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หัวข้อที่ 1 
แนวคิดและกระบวนการการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

 
การจัดการความรู้และนวัตกรรมมีแนวคิดและแนวทางในการด าเนนการ ดังนี้ 
 

(1) การจัดการความรู้ 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน

องค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ จัดระเบียบ แลกเปลี่ยนและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร พัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศ ให้เกิดความรู้ และปัญญา เพ่ือให้ทุกคนใน
องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผล
ให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
1.1 ประเภทของความรู้ 

ประเภทของความรู้ แบ่งเป็น 
1. ความรู้ที่อยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่อยู่ในตัวของแต่ละบุคคล เกิดจาก

ประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ต่างๆ ที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยใช้ค าพูด ท าให้เป็นทางการ และ
สื่อสารยาก เช่น  ทักษะ ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ความรู้ชนิดนี้พัฒนาและแบ่งปันกันได้ และเป็นความรู้ที่
ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่รวบรวม จัดระบบ ถ่ายโอนได้ง่าย 
สามารถแปลงเป็นรหัสในการถ่ายทอด  โดยวิธีการที่เป็นทางการได้ เช่น  หนังสือ คู่มือ กระบวนการท างาน 
เอกสาร คลิปวีดีโอ  และ แผนงานต่างๆ ซึ่งท าให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย   
 รูปแบบของการจัดการความรู้ เป็นแนวทางการจัดการความรู้ที่เหมาะสมที่องค์การเภสัชกรรมใช้
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) การ
ด าเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร สามารถจ าแนกออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังแสดงได้ดังรูป 
 
รูปที่ 1-1 : กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
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1.2 การบ่งชี้ความรู้ 
การบ่งชี้ความรู้   (Knowledge Identification) หมายถึง การพิจารณาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ

บรรลุวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายขององค์กร และพิจารณาว่าองค์กรมีองค์ความรู้นี้หรือยัง อยู่ในรูปแบบใด 
หรืออยู่ที่บุคคลใด เช่น ต้องมีความรู้เรื่องอะไร มีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง  
 ขั้นตอนการบ่งชี้ความรู้ มีดังนี้ 

1. ผู้บริหาร คณะท างานการจัดการความรู้ประจ าฝ่าย KM Facilitator และผู้ปฏิบัติงาน รวมไปถึง
ผู้เกี่ยวข้องจากแผนกอ่ืนๆ ประชุมระดมสมองเพ่ือระบุความรู้ที่จ าเป็นที่ต้องใช้ในการท างานในกระบวนการ
ต่างๆ โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์หรือนโยบายของบริษัท ความเสี่ยงขององค์กรภาระหน้าที่งาน กระบวนการ
ผลิต ความเชี่ยวชาญขององค์กร  เพ่ือให้ได้ความรู้ที่จ าเป็นที่เหมาะสมและมีความส าคัญต่อความส าเร็จของ
องค์กรอย่างแท้จริง 

2. จัดท าเป็นเอกสารระบุความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือให้เกิดความชัดเจน และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจได้ตรงกัน 
3. ทบทวนปรับปรุงเอกสารระบุความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือให้ความรู้ที่จ าเป็นนั้นเป็นปัจจุบันทันสมัย โดย

ช่วงเวลาในการทบทวนอาจเป็น ทุก 6 เดือน ทุก 1 ปี หรือข้ึนอยู่กับความเหมาะสมขององค์กร 
4. ผู้บังคับบัญชาสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบถึงประเด็นความรู้ที่จ าเป็น โดยใช้วิธีการประชุมชี้แจง 

อบรม และส าเนาแจกจ่ายเอกสาร ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบและเข้าใจถึงประเด็นความรู้ต่างๆ ที่ตนเองจะต้อง
มีในการท างานของตนเอง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5. ผู้บังคับบัญชาประเมินระดับความรู้ของผู้ปฏิบัติ อ้างอิงจากเอกสารที่ระบุความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือให้
ทราบว่าผู้ปฏิบัติแต่ละคนในแต่ละต าแหน่งงานมีความรู้ในแต่ละประเด็นความรู้อยู่ที่ระดับใด เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาพนักงานได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับความรู้ 6 
ระดับ ได้แก่ รู้จ า เข้าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน พิจารณาร่วมกับผลการปฏิบัติงานของแต่
ละบุคคล โดยก าหนดช่วงเวลาในการประเมินให้เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้ที่จ าเป็นที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมถึงความเหมาะสมในการพัฒนาพนักงานขององค์กร เช่น ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 1 ปี เป็นต้น 

 
ตารางที่ 1-1 : ตัวอย่างการบ่งชี้ความรู้ของหน่วยงาน องค์การเภสัชกรรม  

 
ล าดับ หน่วยงาน ประเด็นความรู ้ ความรู้ รายละเอียด 

Tacit / 
Explicit 

รูปแบบการ
จัดเก็บ 

สถานทีจ่ัดเก็บ 

1 กลุ่มการผลิต 1 
โรงงานผลิตยา 
ปฏิชีวนะฯ 
  
 

1.  ก า ร ใ ช้ แ ล ะ ท า
ความสะอาดเครื่อง
บ ร ร จุ ย า เ ข้ า แ ผ ง
อั ต โ น มั ติ  Blister 
Pack CAM 
2. การใช้งานและ
บ ารุงรักษาเครื่องจาก
บริษัท 

มี Tacit ตัวคน นายพรชัย อ่วม
พรหม 
 

2 ฝ่ายการประกัน
คุณภาพ

สร้างระบบ e-
learning ของ

มี Explicit 1.เอกสาร SOP 
,WI ในการ
ปฏิบัติงาน  

โรงงานผลิตยารังสิต 
1 



8 
 

ล าดับ หน่วยงาน ประเด็นความรู ้ ความรู้ รายละเอียด 
Tacit / 
Explicit 

รูปแบบการ
จัดเก็บ 

สถานทีจ่ัดเก็บ 

โรงงานผลติยา
รังสิต 1 

โรงงานผลติยารังสิต 
1 

2.โปรแกรม 
eQMS version 
2018.3 
3.โปรแกรม 
Finger scan 

 
1.3 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 

การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) หมายถึง การสร้างองค์
ความรู้ใหม่ หรือแสวงหาความรู้จากภายนอก หากองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อองค์กรนั้นยังไม่มีหรือมีไม่
เพียงพอ รวมถึงการรักษาความรู้เก่าและการก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว เช่น ความรู้อยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบ
อะไร จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร เป็นต้น การรวบรวมความรู้ที่ต้องการทั้งจากการสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมา
จากประสบการณ์ในการท างาน และการเรียนรู้จากความรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้วทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 

ขั้นตอนการสร้างและรวบรวมความรู้ มีดังนี้ 
1. ก าหนดแผนงานในการรวบรวมความรู้ทั้งจากภายในองค์กรและจากภายนอกองค์กร ระบุประเด็น

ต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น แหล่งความรู้ที่จะต้องรวบรวม วิธีการรวบรวม รวมถึงผู้รับผิดชอบในการรวบรวมความรู้ 
เป็นต้น 

2. รวบรวมความรู้ที่อยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ด้วยวิธีการต่างๆ แล้วจัดท าให้เป็นความรู้ที่    
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เช่น การน าความรู้ที่มีอยู่มาเขียนเป็นมาตรฐานการท างาน บันทึกวิดีโอ
ประกอบค าอธิบาย เป็นต้น 

3. รวบรวมความรู้ที่อยู่ภายนอกองค์กร เช่น เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้  จัดส่งพนักงานไปอบรม   ดู
งาน หรือหาองค์ความรู้ เอกสารความรู้ จากแหล่งต่างๆ เป็นต้น 

4. จัดประชุมระดมสมองพนักงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา การปรับปรุง การ
แก้ไขปัญหา เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ในองค์กร 

5. ก าหนดเป้าหมายของการท ากิจกรรมการเพ่ิมผลิตภาพ เช่น การลดต้นทุน การแก้ปัญหาของเสีย 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติทราบแนวทางหรือประเด็นในการท ากิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับความต้องการของบริษัท 

6. ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรม และให้ค าแนะน าช่วยเหลือแก่ผู้ปฏิบัติงานกรณีเกิดปัญหา 
อุปสรรค รวมถึงการอบรมหน้างาน 

7. ประชุมสรุปหลังจากกิจกรรมการพัฒนากระบวนการท างาน การเพ่ิมผลิตภาพในแต่ละเรื่ อง    
เสร็จสิ้น 

8. น าความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมการเพ่ิมผลผลิตภาพมาจัดท า / ปรับแก้มาตรฐานการท างาน 
หรือจัดท าเป็นเอกสารในรูปแบบอื่น  
 
1.4 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) หมายถึง การวางโครงสร้างความรู้  เพ่ือ
เตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต เมื่อมีเนื้อหาความรู้ที่ต้องการแล้ว องค์กรต้องจัด
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ความรู้ให้เป็นระบบ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบหมายถึง การจัดท าสารบัญ และจัดเก็บความรู้ประเภทต่างๆ เพ่ือให้เก็บรวบรวมการค้นหา การน ามาใช้
ท าได้ง่ายและรวดเร็ว เช่น การแบ่งชนิดหรือประเภทของความรู้จะขึ้นอยู่กับว่าผู้น าไปใช้อย่างไร และลักษณะ
การท างานของบุคลากรเป็นแบบไหน โดยทั่วไป อาจแบ่งตามประเภทดังต่อไปนี้ 

· ความช านาญ หรือความเชี่ยวชาญของบุคลากร เช่น จัดท าท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ 
· หัวข้อ/ หัวเรื่อง 
· หน้าที่/ กระบวนการ  
· ประเภทของผลิตภัณฑ์ บริการ ตลาด หรือกลุ่มลูกค้า เป็นต้น 
 
องค์การเภสัชกรรม มีระบบจัดการความรู้ ดังนี้ 

1. ช่องทางการเข้าถึงความรู้ 
 

ความรู้ ช่องทางการเข้าถึงความรู้ 
ระเบียบ 
ค าสั่ง  
ข้อบังคับ 
หนังสือเวียน 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ บันทึก ค าสั่ง คกก.อภ.   
และค าสั่ง อภ.(1)-(4) ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน 
มีการเก็บรวบรวมหนังสือเวียนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การ 
เภสัชกรรม 

หลักสูตร
ฝึกอบรม 
การสัมมนา  
วิชาการ 

การเข้าถึงข้อมูลโดยระบบ Intranet ขององค์กร ใน KC เช่น เก็บ
รวบรวมข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ใน

แขนงต่างๆ ที่กองพัฒนาบุคลากรได้จัด
ฝึกอบรมให้พนักงานฝ่ายงานต่างๆ ไป

แล้ว  โดยจัดเก็บเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ และวีดีทัศน์/VCD การสัมมนาเพ่ือการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ข้อมูลยา HR GMP CSR กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการประเมิน
องค์กร 
 

องค์ความรู้ต่างๆ 
คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

หัวข้อ ใน KC มีการจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่พนักงานของ
องค์การเภสัชกรรมสั่งสมมาจากการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ 

เช่น โปรแกรมเพ่ือการวิเคราะห์การใช้เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน ผลงานวิจัยต่างๆ ผลงานปรับปรุงกระบวนการท างาน (Process 
Improvement) ของหน่วยงานต่างๆ ที่จ าเป็น Explicit Knowledge ที่ถูกจัดเก็บเป็น
อิเลคทรอนิกส์ไฟล์ ที่ออกแบบการจัดเก็บที่อนุญาตพนักงานโดยทั่วไป หรือนุญาตให้
เข้าถึงได้เป็นการเฉพาะที่สามารถเข้าถึงได้ทาง Internet ใน KM Center นอกจากนั้น 
KM Center ยังมีการจัดเก็บกิจกรรม KM ได้แก่ กิจกรรมการประกวดผลงานการ
ปรับปรุงกระบวนการการการท างานหน่วยงานต่างๆ ใน GPO Quality Award รวมถึง 
กิจกรรมการพัฒนาองค์กร (Organization Development) ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
พนักงาน ซึ่งสามารถเข้าใช้บริการผ่านช่องทาง Intranet  

KM 

http://it2-1.gpo.or.th/e-doc/
http://intra.gpo.or.th/Default.aspx?tabid=143
http://kc.gpo.or.th/main/
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ความรู้ ช่องทางการเข้าถึงความรู้ 
ห้องสมุด มีการให้บริการในส่วนของต าราวิชาการของหนังสือทั่วไป คู่มือที่เกี่ยวข้อง

กับงานวิจัย โครงการวิจัย รายงานประจ าปี Monograph ของวัตถุดิบและ
วารสารทางวิชาการ และเอกสารที่องค์การจัดท าขึ้น ซึ่งสามารถเข้าใช้

บริการผ่านช่องทาง Intranet 
จัดเก็บองค์ความรู้ผู้เกษียณอายุ 2561,2562  กิจกรรม KM  

ฐานข้อมู ลและ
ผลิตภัณฑ์ลูกค้า 

ส าหรับ CRM ใน Intranet ขององค์กร เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
การตลาดข้อมูลลูกค้าภาครัฐ เอกชน ผลิตภัณฑ์ยา อุปกรณ์เวชภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ กล่อง  ขวด ฉลาก ข้อมูลนักการตลาดและการขาย ทั้งในกรุงเทพฯ 

และภูมิภาค 
การฝึกอบรม 
ภายนอก 
การดูงาน ทั้ง
ภายในและ
ต่างประเทศ 

ส่งพนักงานฝึกอบรมภายนอก ทั้งภายในและต่างประเทศ พนักงานจะ
จัดส่งเอกสารประกอบการบรรยาย และส่งสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับเป็น              

อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ส่งให้ห้องสมุดจัดเก็บใน KM Center 

การศึกษาต่อ ส่งพนักงานศึกษาต่อในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ พนักงานที่ส าเร็จการศึกษาจะน าส่งวิทยานิพนธ์ หรือสารา

นิพนธ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ส่งให้ห้องสมุดจัดเก็บใน KM Center 
Microsoft 
Office 365 

เพ่ิมประสิทธิภาพการประชุม Online การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในและภายนอก 

ระบบฐานข้อมลู
ส่วนกลางและ 
Application ได้แก ่

ระบบ Maled เป็น 
Digital KM  
ระบบ MaRead เป็น 
Digital e-Library  
Nextcloud เป็น 
Digital KM ส าหรับ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

จัดเก็บองค์ความรู้ แชร์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เป็นแนวทางในการส่งเสริม
วัฒนธรรมการเรียนรู้ และสื่อสาร
ภายในองค์กร 

 
2. องค์การเภสัชกรรมได้เริ่มท าการศึกษา ระบบ Microsoft Office 365 หัวข้อ SharePoint แบ่งตาม
หน่วยงาน เพ่ือจัดเก็บรวบรวมความรู้เป็นหมวดหมู่ ง่ายสะดวกในการค้นหา โดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการความรู้ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

2.1 ด าเนินการสร้าง Internet GPO link SharePoint 
2.2 ด าเนินการสร้าง Content และท าการตกแต่งให้สวยงาม 
2.3 ก าหนดวิธีให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เกิดความสะดวกในการใช้งาน  

http://172.19.1.110/library/index.htm
http://com3crm.gpo.or.th/crm/
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2.4 ก าหนดให้มีการ Update ข้อมูล แก้ไข ปรับปรุง โดยให้แต่ละหน่วยงานแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นผู้
ควบคุมดูแล ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

2.5 ก าหนดการแสดงความคิดเห็น ถาม ตอบในหัวข้อที่เรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการสอบถามแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 

2.6 ก าหนดให้มีการจัดท า Link หัวข้อเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ส่งตรงให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ 
2.7 ก าหนดให้แต่ละทีม KM สื่อสารกันได้ผ่านระบบทีมงาน 
2.8 ควบคุมการจ ากัดสิทธิ์การเข้าถึง และจ ากัดระดับความปลอดภัยของข้อมูลแยกข้อมูลที่เปิดเผยได้ 

กับข้อมูลชั้นความลับ  
 

รูปที่ 1-2 : หมวดหมู่การจัดเก็บความรู้ในระบบ Microsoft Office 365 หัวข้อ SharePoint 
 

 
 
ข้อควรรู้  โปรแกรม Microsoft SharePoint คือ web application ที่มี template ให้เลือกใช้มากมาย เป็น
ระบบแชร์ข้อมูล และบริหารเอกสารผ่านเว็บบราว์เซอร์ เช่น Internet Explorer, Chrome หรือ Firefox มี
การน าไปประยุกต์ใช้งานหลายด้าน เช่น สร้างเว็บไซต์  ใช้เป็นที่ปลอดภัยส าหรับท าหน้าที่เสมือนเป็นตัวกลาง
การเก็บ, จัดระเบียบ, แลกเปลี่ยนและแบ่งปัน 
 
1.5 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 

การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) หมายถึง การ
ปรับปรุงรูปแบบ เนื้อหา เอกสารหรือองค์ความรู้ให้เป็นสมบูรณ์ มีมาตรฐาน และใช้ภาษาเดียวกัน นอกจาก
การจัดท าสารบัญความรู้อย่างเป็นระบบแล้วองค์กรต้องประมวลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่าย 
และใช้ได้ง่าย ซึ่งอาจท าหลายลักษณะ คือ 

1. การจัดท าหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ท าให้การป้อน
ข้อมูล การจัดเก็บ การค้นหาและการใช้ข้อมูลท าได้สะดวกและรวดเร็ว 

2. การใช้ “ภาษา” เดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยจัดท าค าอภิธานศัพท์ของค าจ ากัดความ ความหมาย
ของค าต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน มีการปรับปรุงให้ทันสมัย
ตลอดเวลารวมทั้งต้องให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและเปิดใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
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3. การเรียบเรียง ตัดต่อ และการปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพดีในแง่ต่างๆ เช่น ครบถ้วน เที่ยงตรง 
ทันสมัยสอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้  

4. คณะท างานประจ าฝ่ายต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูล ปรับปรุง ให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันโดยสม่ าเสมอ 

 
1.6 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) หมายถึง เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้
ที่ต้องการได้ง่ายสะดวก โดยอาจใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์มา
ช่วยเพื่ออ านวยความสะดวก  

องค์กรใช้วิธีการในการจัดเก็บและกระจายความรู้เพ่ือให้ผู้อ่ืนใช้ประโยชน์ได้ โดยทั่วไป  การกระจาย
ความรู้ให้ผู้ใช้มี 2 ลักษณะคือ 

1. “Push” (การป้อนความรู้) คือการส่งข้อมูล/ความรู้ให้ผู้รับโดยผู้รับไม่ได้ร้องขอ เช่น การส่ง
หนังสือเวียนแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือปริการขององค์กร 

2. “Pull” (การให้โอกาสเลือกใช้ความรู้) คือการที่รับผู้รับสามารถเลือกรับหรือใช้แต่เฉพาะข้อมูล/
ความรู้ที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งช่วยลดปัญหาการได้รับข้อมูล/ความรู้ที่ไม่ต้องการมากเกินไปองค์กรควรท าให้เกิด
ความสมดุลระหว่างการกระจายความรู้แบบ “Push” และ “Pull” เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ข้อมูล/ ความรู้ 
 
1.7 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ท าได้หลายวิธีการ ดังนี้ 
1. กรณีเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง ด าเนินการจัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. กรณีเป็นความรู้ที่ฝังลึกในบุคคล  จัดท าเป็นระบบ คือ 
- ทีมข้ามสายงาน (Cross Functional Team) 
- กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม (Innovation & Quality Circles : IQCs) 
- ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoP) 
- ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) 
- การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) 
- การยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน 
- เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum)  

 
1.8 การเรียนรู้ (Learning) 

การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง เป็นการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาและ
ปรับปรุงองค์กร โดยวัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดในการจัดการความรู้คือ การเรียนรู้ของบุคลากรและน าความรู้
นั้นไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาและปรับปรุงองค์กร กล่าวคือ หากองค์กรใดก็ตามถึงแม้จะมี
วิธีการในการก าหนด รวบรวม คัดเลือกถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ที่ดีเพียงใดก็ตาม หากบุคลากรไม่ได้เรียนรู้
และน าไปใช้ประโยชน์ก็เป็นการสูญเปล่าของเวลาและทรัพยากรที่ใช้ ดังค ากล่าวของ Peter Senge ที่ว่า 
“ความรู้คือความสามารถในการท าอะไรก็ตามอย่างมีประสิทธิผล”   

การเรียนรู้ของบุคลากรจะท าให้เกิดความรู้ใหม่ๆขึ้น ซึ่งจะไปเพ่ิมพูนองค์ความรู้ขององค์กรที่มีอยู่แล้ว
ให้มากขึ้นเรื่อยๆ ความรู้นี้ก็จะถูกน าไปใช้เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ๆ อีกเป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุด ที่เรียกว่า  “วงจร
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การเรียนรู้” ซึ่งวงจรความรู้ เริ่มจาก องค์ความรู้ แล้วไปสู่ การน าความรู้ไปใช้ เมื่อน าความรู้ไปใช้แล้วก็จะท า
ให้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งจะหมุนวนกลับไปเป็น องค์ความรู้ อีกครั้งหนึ่ง 
 
รูปที่ 1-3 : วงจรการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

1.9 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ (Key Success Factors) 
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ (Key Success Factors) ของการจัดการความรู้ 
1. ผู้บริหาร :  การจัดการความรู้ในองค์กร ผู้บริหารควรมีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย 

สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เช่น  กิจกรรมระดมสมองผู้บริหาร  หรือการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

2. จิตอาสา : การด าเนินการจัดการความรู้ในองค์กร  องค์กรควรส่งเสริมและพัฒนาการท างานแบบ     
จิตอาสา โดย เปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความตั้งใจและสนใจในการการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เข้ามามีบทบาทในการด าเนินงานจัดการความรู้ 

3. สร้างทีมขับเคลื่อน : เพ่ือให้การด าเนินการจัดการความรู้ในองค์กร มีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้
อย่างต่อเนื่อง  องค์กรควรจัดกิจกรรมฝึกอบรม เพ่ือปูพ้ืนฐานการจัดการความรู้ในองค์กรและพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นผู้ที่สามารถด าเนินการการจัดการความรู้ได้  เช่น การอบรมบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่เป็น คุณอ านวย 
(Knowledge Facilitator)  คอยอ านวยความสะดวกและกระตุ้นการด าเนินการจัดการความรู้ เป็นต้น ซึ่งจะ
ท าให้องค์กรเกิดการก้าวกระโดดจนถึงระดับการน าองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ 

4. กระบวนการคุณภาพ PDCA (Plan Do Check Act) : เพ่ือให้การด าเนินการจัดการความรู้ใน
องค์กรเกิดการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  ควรท าหลักการ PDCA  (Plan Do Check 
Act) มาใช้ในการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ของการจัดการความรู้ในองค์กร   เริ่มตั้งแต่มีกระบวนการวาง
แผนการจัดการความรู้  มีการปฏิบัติการตามแผน มีการน าองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ  มีการวิเคราะห์ปรับปรุง
การด าเนินงาน  มีคณะท างานติดตามอย่างจริงจัง  มีการรายงานต่อผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับอย่าง
ทั่วถึง  และมีคณะกรรมการประสานงาน เพ่ือแก้ไขปัญหา 
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5. การเปิดหู เปิดตาบุคลากรในองค์กร : เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงความส าคัญของการจัดการความรู้
ในองค์กรของบุคลากรในองค์กร ซึ่งอาจด าเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น  การจัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงแก่
บุคลากร เป็นต้น 

6. การเปิดใจยอมรับ : เพ่ือให้บุคลากรเปิดใจยอมรับการด าเนินการจัดการความรู้ในองค์กร และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  องค์กรอาจด าเนินการได้โดย  การท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  การสอดแทรกกิจกรรมการ
ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เช่น Before Action Review (BAR) และ After Action Review (AAR) 
เป็นต้น 

7. การมีส่วนร่วม : เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร 
และหน่วยงานภายนอก  องค์กรควรจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่สนใจเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น 

8. การสร้างบรรยากาศ : การด าเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ควรมีการสร้างบรรยากาศที่
เหมาะสมต่อกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การยอมรับความคิดเห็นของบุคลากร  ซึ่งอาจท าได้ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น  กิจกรรมสภากาแฟ  การเปลี่ยนสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การท าเทคนิค Edutainment มาใช้ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการเสริมสร้างบรรยากาศใหม่ให้เร้าใจ เป็นต้น 

9. การจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ในการจัดการความรู้องค์กรควรส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดเวที
แลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum) เพ่ือสกัดขุมความรู้ออกมาจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
บันทึกไว้ใช้งานต่อ และเกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้ ซึ่งสามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้หรือ ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoP)  การเล่าเรื่องแบบ Success Story Telling 
(SST)  กระบวนการสุนทรียสนทนา (Dialogue) หรือกระบวนการสภากาแฟโลก (World Café) เป็นต้น 

10. การให้รางวัล ยกย่องชมเชย : เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณา ได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะ
สั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา  การให้
รางวัล  ยกย่องชมเชย อาจท าได้โดย การประเมินผลพนักงาน การประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง การประกวด CoP 
ดีเด่น  การมอบโล่รางวัลหรือเกียรติบัตร หรือจัดให้มีเงินรางวัลพิเศษ เป็นต้น 

11. การจัดเอกสารประกันคุณภาพ (QA Document) : เพ่ือให้การด าเนินงานการจัดการความรู้ใน
องค์กร สามารถตรวจสอบและประกันคุณภาพได้ องค์กรควรเก็บรวมรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
เช่น จดหมายเวียน ประกาศใช้ แผนด าเนินงาน การถอดบทเรียน คู่มือการจัดการความรู้  การจัดเก็บเอกสาร
ที่เป็นคลังความรู้  ทั้งนี้อาจใช้ ซอฟท์แวร์มาช่วยในการบริหารจัดการ 

12. การสื่อสารภายในองค์กร : เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรทุกคน ทุกระดับสามารถติดตามข้อมูล
ข่าวสาร การด าเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง ควรท าการสื่อสารกับบุคลากร ซึ่งอาจ
ด าเนินการได้โดย การจัดท าวารสาร/จุลสารการจัดการความรู้  การจัดท าเว็บไซต์การจัดการความรู้  การจัดท า
บันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ หรือ web blog ซึ่งมีเครื่องมือหรือซอฟท์แวร์
ที่ใช้ในการเขียน Blog ได้มากมาย เช่น WordPress หรือ Movable Type เป็นต้น 

ประโยชน์ของการจัดการความรู้ มีดังนี้ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร 
2. ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา ในกรณีที่บุคลากรเกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต 
3. เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและความอยู่รอด 
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4. เป็นการลงทุนในต้นทุนมนุษย์ ในการพัฒนาความสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนรู้มาให้กับ
คนอ่ืนๆ ในองค์กร และน าความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ท าอยู่ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เป็นการ พัฒนาคน 
และพัฒนาองค์กร 

5. ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนด าเนินงานให้รวดเร็ว และดีขึ้น เพราะมี
สารสนเทศ หรือแหล่งความรู้เฉพาะที่มีหลักการ เหตุผลและน่าเชื่อถือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ 

6. ผู้บังคับบัญชาสามารถท างานเชื่อมโยงกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ช่วยเพิ่มความกลม
เกลียวในหน่วยงาน 

7. เมื่อพบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ก็สามารถหาวิธีแก้ไขได้ทันท่วงที 
8. แปรรูปความรู้ให้เป็นทุน ซึ่งเป็นการสร้างความท้าทายให้องค์กรผลิตสินค้าและบริการจากความรู้ที่

มี เพื่อเพ่ิมคุณค่า และรายได้ให้กับองค์กร 
9. เพ่ือการสร้างสรรค์ และบรรลุเป้าหมายของจินตนาการที่ยิ่งใหญ่ 
10. เปลี่ยนวัฒนธรรม จากวัฒนธรรมอ านาจ/แนวดิ่งสู่วัฒนธรรมความรู้/แนวราบ 
11. ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่น 
12. การจัดการความรู้ช่วยให้องค์กรมีความเข้าใจลูกค้า แนวโน้มของการตลาด และการแข่งขันท าให้

เพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน 
13. การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการพัฒนาความสามารถขององค์กรในการใช้ประโยชน์จาก  
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ 
14. การยกระดับผลิตภัณฑ์ การน าการจัดการความรู้มาใช้ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและ

บริการ 
15. การบริหารลูกค้า การศึกษาความสนใจและความต้องการของลูกค้าจะเป็นการสร้างความพึง

พอใจและเพ่ิมยอดการขาย และการสร้างรายได้ 
16. การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันการเรียนรู้ร่วมกัน 

1.10 เครื่องมือในการท าองค์ความรู้ (KM Tools) และการวัดผลการจัดการความรู้ 
เครื่องมือในการท าองค์ความรู้  (KM)  เรามักจะนึกถึง เครื่องมือหลักๆ อย่าง  Storytelling, 

Communities of Practice หรือ Knowledge Portal ที่จริงแล้ว เครื่องมือ KM มีมากมาย ซึ่งต้องเลือกใช้
เครื่องมือให้เหมาะสม ดังนั้น การรู้จักเครื่องมือ KM ที่หลากหลายจะช่วยให้เรามีทางเลือกและลูกเล่นในการ 
ออกแบบการท า KM เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะท าให้องค์กรได้รับประโยชน์มากที่สุด 

ปัจจุบันเครื่องมือ KM มีความหลากหลายมากกว่าในอดีต โดยเฉพาะเครื่องมือ KM ที่ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีจ านวนเพ่ิมข้ึนซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เช่น การน า Social 
Media, Mobile Technology และ Visual Reality มาใช้ในการท า KM เพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตาม ในหนังสือคู่มือ
นี้ เราจะเน้นเฉพาะเครื่องมือที่องค์กรสามารถน าไปใช้ด าเนินการได้ทุกสายงาน เหมาะสมกับบริบทองค์กร 
ประกอบด้วยเครื่องมือในการท า (KM Tools) 20 วิธี  

เครื่องมือในการท า (KM Tools) 20 วิธีมี ดังนี้ 
1. BAR/DAR/AAR ก่อน/ระหว่าง/หลัง กิจกรรม คือ  
- Before Action Review  เป็นการคุยก่อนลงมือท า  
- During Action Review  ส ารวจระหว่างท า 
- After Action Review    ประชุมหลังเสร็จสิ้น 
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2. Community of Practice กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน มารวมตัวกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยความสมัครใจ เพ่ือร่วมสร้างความเข้าใจหรือ
พัฒนาแนวปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ 

3. Dialogue สุนทรียสนทนา คือ การจัดกลุ่มพูดคุยกันเพ่ือเอาสิ่งดีๆ ที่แต่ละคนมีอยู่ในตัวเองหรือใน
การปฏิบัติออกมา โดยไม่ขีดวงที่ชัดเจนมากเกินไป มีเพียงการก าหนดประเด็นกว้างๆ ในเรื่องที่จะสนทนากัน 
ไม่รู้ค าตอบสุดท้ายว่าคืออะไร ไม่ก าหนดเวลาสนทนาของแต่ละคน เปิดกว้าง ด้านเวลา สถานที่บุคคลและเปิด
กว้างทางใจของทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมกัน บรรยากาศสบายๆ บรรยากาศเชิงบวก 

4. Appreciative Inquiry การค้นหาเชิงบวก คือ การค้นหาคุณค่า สิ่งปฏิบัติที่ดีที่มีอยู่ในตัวคน 
องค์กรและสังคมที่ล้อมรอบตัวเรา โดยใช้การค าถามเชิงบวกในการค้นหาคุณค่าและศักยภาพที่มีอยู่ของ 
ตลอดจน การก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี ท าให้องค์กรเกิดความมีชีวิตชีวา 

5. Story Telling การเล่าเรื่อง คือการถอดความรู้ฝังลึกโดยการมอบหมายให้ผู้ที่มีผลงานดีหรือ
วิธีการท างานที่ดี มาเล่าให้คนอ่ืนๆ ฟังว่าท าอย่างไร ผู้เล่าจะเล่าให้เห็นการปฏิบัติใช้ภาษาเชิงปฏิบัติจริง และมี
การบันทึกเก็บไว้อย่างเป็นระบบ 

6. Coffee Meeting สภากาแฟ คือ การเล่าเรื่องพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนั่ง
รับประทานกาแฟ ในเรื่องที่สนใจและงานที่เกิดปัญหาเพื่อแสวงหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

7. OPL – One Point Lesson บทเรียนจริง 1 ประเด็น ใช้สอนงาน เพียงเรื่องเดียว ไม่เกินกระดาษ 
A4 สอนแบบ สอนต่อๆ กันไป เพ่ือทวนความเข้าใจ โดยใช้หลัก 3 จริง สถานที่จริง ของจริง ข้อมูลจริง 

8. OPK – One Point Knowledge ความรู้จริง 1 ประสบการณ์ บทความ รวบรวมเรื่องราว ที่
น่าสนใจ เกิดจากประสบการณ์ของคนในองค์กร 

9. OPA – One Point Article บทความ ต้นแบบที่ดี บทความจาก Best Practice คือ การเรียนรู้
จากวิธีการท างานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆ เพ่ือใช้เป็นต้นแบบเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในกรท างาน ซึ่งอาจจะเป็น
ระบบบริหารเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ท าให้ผลงานบรรลุเป้าหมายระดับสูงสุด 

10. OPS – One Point Sharing เรื่องอ่ืน ไม่เกี่ยวกับงาน 
11. Media Clipping รวมบทความข่าวสาร  
12. Internet & Intranet คลังความรู้ คือ ระบบเครือข่ายสื่อสารที่รองรับส าหรับการจัดเก็บองค์

ความรู้ที่ท าให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทุกท่ี ทุกเวลา 
13. K Map แผนที่ความรู้ คือ กระบวนเพ่ือหาว่าความรู้ใดมีความส าคัญส าหรับองค์กร อยู่ที่ใคร เพ่ือ

ด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้นั้นไม่ให้สูญหายไปจากองค์กร  
14. Taxonomy อนุกรมวิธาน คือ อธิบายกระบวนการและเครื่องมือของการจัดการความรู้ใน

องค์การ แบ่งแยกประเภทเพื่อค้นหาและบันทึก 
15. Expertise Systems ระบบผู้เชี่ยวชาญ คือ การพัฒนาให้ระบบคอมพิวเตอร์มีความรู้ รู้จักใช้

เหตุผลในการวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้ความรู้ที่มีหรือจากประสบการณ์ในการแก้ปัญหาหนึ่ง 
16. Mentoring & Coaching คือ ระบบพ่ีเลี้ยง & การโค้ชชิ่ง คือ การให้คนท างานที่อยุ่คนละฝ่าย/

กลุ่มงาน/แผนกหรือแผนกเดียวกันก็ได้ มาช่วยแนะน าวิธีการท างาน ช่วยเหลือสนับสนุน คอยให้ค าปรึกษา
ชี้แนะ มักใช้ในการเรียนรู้ในกลุ่มผู้บริหารหรือผู้ที่จะก้าวไปเป็นผู้บริหาร 

17. Training & OJT ฝึกอบรม & อบรมหัวหน้างาน การฝึกปฏิบัติงานลักษณะนี้ คือ การให้
พนักงานคนนั้นได้ทดลองท างานจริงไปพร้อมกับการเรียนรู้เลย โดยใช้ประสบการณ์เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
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เรียนรู้และพัฒนาทักษะการท างาน การฝึกปฏิบัติลักษณะนี้มักจะเหมาะกับธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงสูง หรือไม่
ต้องใช้ความช านาญเฉพาะทาง 

18. IDP แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) หมายถึง กรอบหรือแนวทางที่
จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน  

19. Activities – QCC 5S TPM กิจกรรมคุณภาพ 
20. Small Group Activities คณะกรรมการต่างๆ  

 
การวัดผล การจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์ แบ่งเป็นการวัดผลได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. เชิงกระบวนการ/ผลลัพธ์ 
- จ านวนการจัดกิจกรรม  
- จ านวนบทความที่ถอดความรู้ 
- จ านวนBest Practice 
- จ านวนปัญหาที่แก้ไขได้ 
- จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

2. เชิงประสิทธิภาพ 
- วัดประสิทธิภาพในงาน ที่ดีขึ้น 
- วัดปริมาณงาน ในเวลาเท่าเดิม 
- วัดคุณภาพของงานที่ดีขึ้น 
- วัดต้นทุนที่ลดลง 
- วัดการส่งงานที่เร็วขึ้น 

 
(2) นวัตกรรม 

นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรูและความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชนต่อเศรษฐกิจและ
สังคม โดยนวัตกรรมที่เกิดจากการน าความรูและความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับความสามารถในการบริหาร
จัดการ ด้วยกระบวนการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับพนักงานภายในองค์การเภสัช
กรรมได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ และน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานเพ่ือ
สร้างให้เกิดเป็นสิ่งใหม่และต่อยอดเป็นนวัตกรรมในด้านต่างๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในองค์กร ส่งผลต่อการ
สร้างคุณค่าให้แก่องค์กร เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุขของ
ประเทศ การมีนวัตกรรมในองค์กรเป็นปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญที่ใช้ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรเพ่ือ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว (Sustainable) 

จากเกณฑ์ประเมินด้านการจัดการนวัตกรรมตามระบบประเมินรัฐวิสาหกิจ และสาระส าคัญของ
แนวคิดการจัดการนวัตกรรมตามนิยามข้างต้น รวมทั้งเพ่ือขับเคลื่อนให้ อภ. บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลัก
เพ่ือความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศไทยที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน” จึงท าให้ได้กรอบ
แนวคิดในการจัดท าแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรม ดังรูป 
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รูปที่ 1-4 : กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

 
 

มาตรฐาน CEN/TS 16555-1:2013 คือ มาตรฐานที่ทางสหภาพยุโรปได้ก าหนดขึ้นเป็นมาตรฐานการ
จัดการนวัตกรรม ซึ่งในอนาคตจะมีการร่างเป็นมาตรฐาน ISO โดยคณะกรรมการวิชาการ Technical 
Committee TC จะมีการก าหนดเป็นมาตรฐาน International Standard ต่อไป ความจ าเป็นของการมี
นวัตกรรม เนื่องจากในสภาวะการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้ เราจะพบว่ามีความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นอย่างมากในการท าธุรกิจทั้งการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกที่รวดเร็ว เช่น ความผันแปรของภูมิอากาศ
การเปิดการค้าเสรี ภาวะภัยแล้ง โลกร้อน หรือภาวะความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป็นต้น
องค์การจึงจ าเป็นต้องมีการปรับองค์การตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถใน
การอยู่รอด สามารถด ารงองค์การได้อย่างยั่งยืน (sustainable) วิธีการหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาองค์การเพ่ือการ
อยู่รอดคือการมีนวัตกรรมในองค์การ  
 

รูปที่ 1-5 : Innovation Management Standard CEN/TS 16555 
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CEN/TS 16555-1:2013 Innovation Management (BSI) ได้ก าหนดนิยาม นวัตกรรม (innovation) 

คือ วิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการอย่างมีนัยส าคัญ หรือกระบวนการ ตลาดใหม่ 
วิธีการใหม ่หรือรูปแบบองค์การธุรกิจใหม่ การปรับปรุงองค์การสถานที่ท างาน หรือความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภายนอก 

การบริหารจัดการนวัตกรรม (innovation management system) ชุดความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์
ขององค์การในการก าหนดนโยบายนวัตกรรม และวัตถุประสงค์ หรือกระบวนการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด 

ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อมีการจัดการนวัตกรรม 
1. การเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างรายได้และผลก าไรจากนวัตกรรมใหม่ 
2. การก่อให้เกิดความคิดใหม่ คุณค่าใหม่ภายในองค์การ 
3. การมุ่งเน้นการตลาดเชิงรุก โดยการมองหาความต้องการและความจ าเป็นของตลาดในอนาคต 
4. การช่วยชี้บ่งและก าจัดความเสี่ยง 
5. การสร้างความคิดสร้างสรรค์และความฉลาดภายในองค์การ 
6. การสร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7. การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานในการท างานร่วมกันเป็นทีม 

 
แนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรมที่สามารถเป็นแนวทางในการประยุกต์และปฏิบัติได้ดังนี้ 
1. Context of the Organization ประกอบด้วยความเข้าใจองค์การและบริบทขององค์การและ

ความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1.1. ความเข้าใจองค์การและบริบทขององค์การ โดยองค์การจะต้องเฝ้าสังเกตและวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอก และชี้บ่งสถานการณ์ปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต โดยประเด็นที่ควรพิจารณา
ประกอบด้วย 

1.1.1.  ประเด็นด้านการตลาด เช่น ความต้องการของผู้ใช้ คู่แข่งขันคู่ธุรกิจ และผู้ส่งมอบ 
เป็นต้น 

1.1.2.  ประเด็นด้านเทคนิค เช่น มาตรฐาน ทรัพย์สินทางปัญญามาตรฐาน การพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

1.1.3. ประเด็นด้านการเมือง เช่นกฎหมาย กฎระเบียบ ปฏิสัมพัทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ 
เป็นต้น 

1.1.4.  ประเด็นด้านเศรษฐกิจ เช่น เศรษฐกิจมหภาค กองทุน การลดหย่อนภาษี เป็นต้น 
1.1.5.  ประเด็นด้านสังคม เช่น การปรับเปลี่ยน แนวโน้ม ผลกระทบของความยั่งยืน เป็นต้น  

องค์การควรวิเคราะห์ผลกระทบต่าง ๆ ดังนี้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามความสามารถในการน า
นวัตกรรมไปปฏิบัติ รวมทั้งการพิจารณาประเด็นปัจจัยภายใน เช่น ความสามารถ องค์ความรู้พนักงาน สิ่ง
อ านวยความสะดวก เครื่องมือ ในการน านวัตกรรมไปปฏิบัติ 

1.2.  ความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  องค์การต้องมีการ
ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนวัตกรรม ผู้ส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกองค์การ (เช่น 
หุ้นส่วน ผู้ขาย ผู้ส่งมอบ องค์การวิจัย ลูกค้าและผู้ใช้ผู้มีอ านาจบังคับใช้ เป็นต้น) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
เช่น ลูกค้าผู้บริหาร แผนก ผู้ถือหุ้น เป็นต้น) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการน านวัตกรรมไป
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ปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญที่องค์การต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าเช่นเดียวกับผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์อ่านต่อฉบับหน้า 

2. Leadership for Innovation -Innovation Strategy ผู้บริหารระดับสูงควรก าหนดวิสัยทัศน์
ด้านนวัตกรรม เพ่ือเป็นทิศทางและความท้าทายของพนักงานในการน าไปปฏิบัติ  และเป็นเป้าหมายในการ
วัดผลความก้าวหน้า รวมทั้งการทบทวน วิเคราะห์บริบทและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือการขอ
ค าปรึกษา การสื่อสาร และมีการก าหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม โดยการก าหนด 

2.1. ทรัพยากรและความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์การ 
2.2. การก าหนดนิยามของนวัตกรรมภายในองค์การ การก าหนดเกณฑ์และการแยกนวัตกรรม

ออกจากงานประจ า 
2.3. การจ าแนกชนิดของนวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ บริการกระบวนการ นวัตกรรมด้านรูปแบบ

ธุรกิจ 
2.4. นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม 
2.5. นโยบายด้านทรัพย์สินที่จับต้องได้และทรัพย์สินทางปัญญา 
2.6. นโยบายด้านการมีส่วนร่วม รวมถึงแหล่งที่มาของแนวคิดจากภายนอกองค์การผู้บริหาร 

ระดับสูงควรแสดงความเป็นผู้น าและความมุ่งมั่นต่อการน าระบบบริหารจัดการนวัตกรรมไปปฏิบัติ  การ
ขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรมการสร้างนวัตกรรม โดยการด าเนินการ 

2.7. สนับสนุนด้านแนวคิด การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่เป็นบวกต่อการสร้างแนวคิด 
การพัฒนาและการมอบรางวัลส าหรับแนวคิดที่ประสบความส าเร็จ การสอนพนักงานให้รู้ถึงการแบ่งปันและ
ส่งเสริมแนวคิดของพนักงาน 

2.8. การสื่อสาร การสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดโดยอิสระ และหาทางแก้ไขโดย
พนักงาน 

2.9. การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
2.10. บางแนวคิดที่อาจมีความขัดแย้ง ควรมีการอธิบายและการสร้างสรรค์วิธีการในกระบวนการ

ด้านนวัตกรรม 
2.11. การยอมรับในความผิดพลาด องค์การต้องยอมรับว่าการน านวัตกรรมมาปฏิบัติอาจมีความ

ไม่แน่นอนและมีความเสี่ยงเกิดขึ้นการน านวัตกรรมมาปฏิบัติอย่างเป็นมิตร ท าให้เกิดการเรียนรู้จากความ
ผิดพลาดและการจัดการผลในทางลบที่เกิดขึ้นผู้บริหารระดับสูงควรมีการก าหนดบทบาท ความรับผิดชอบและ
หน้าที่ การจัดองค์การ การรายงานผลด้านนวัตกรรม 

3. Planning for Innovation Success การวางแผนด้านความส าเร็จของนวัตกรรม องค์การต้องมี
การพิจารณาปัจจัยภายนอกและภายใน ความต้องการและคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวิสัยทัศน์กล
ยุทธ์ด้านนวัตกรรม เพ่ือน ามาประเมินความเสี่ยง องค์การต้องระบุความเสี่ยงและโอกาส การบูรณาการและ
การปฏิบัติการเพ่ือจัดการในระบบการจัดการนวัตกรรม และการประเมินประสิทธิผลของการจัดการในทุก
กิจกรรมด้านนวัตกรรม ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต้องได้รับการพิจารณาองค์การต้องมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ด้านนวัตกรรมในหน่วยงานและระดับที่เกี่ยวข้อง และเก็บรักษาเอกสารด้านวัตถุประสงค์ของ
นวัตกรรม การวางแผนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ผลด้านนวัตกรรมนั้น องค์การต้องก าหนดกิจกรรม ทรัพยากร 
ความรับผิดชอบและระยะเวลาของกิจกรรมนวัตกรรม และสามารถก าหนดการวัด เฝ้าติดตามเป็นความส าเร็จ
ระยะสั้นและระยะยาวได ้
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4. Innovation Enablers/Driving Factors ปัจจัยในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและการสร้างนวัตกร 
(innovation enablers) นั้น สามารถใช้ปัจจัยสนับสนุนด้านการจัดท าระบบ เช่นเดียวกับระบบบริหาร
คุณภาพหรือระบบการจัดการอื่นๆ ได้แก่ 

4.1. การจัดองค์การด้านบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
4.2. การจัดสรรทรัพยากร 
4.3. ความสามารถของพนักงาน บุคลากรที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรม 
4.4. การสร้างจิตส านึก 
4.5. การสื่อสาร 
4.6. ระบบเอกสารและข้อมูล 
4.7. แผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล การก าหนดนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การ

ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ การออกแบบงานให้มีความหลากหลาย ท้าทาย การสนับสนุนการสื่อสารที่มี
ประสิทธิผล 

4.8. ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการความรู้ 
4.9. การมีส่วนร่วม 

5. Innovation Management Process กระบวนการสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม 
5.1. การบริหารจัดการแนวคิด (idea management) การจัดการแนวคิด ประกอบด้วย การท า

ให้เกิดแนวคิดใหม่ การเก็บรวบรวม การประเมิน และการคัดเลือกแนวคิดใหม่ กระบวนการในการจัดการ
แนวคิดอย่างเป็นระบบ 

5.2. การพัฒนาโครงการนวัตกรรม (develop of project) คือ องค์การสามารถวางแผน
รายละเอียดโครงการอย่างเหมาะสม พร้อมกับก าหนดวัตถุประสงค์ได้ชัดเจน และสามารถติดตามประเมินผล
การด าเนินโครงการ 

5.3. การป้องกันและการใช้ประโยชน์ (protection & exploitation) ตามที่องค์การได้ก าหนด
กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนวัตกรรมขององค์การควรได้รับการปกป้องและการน าไปใช้
อย่างเหมาะสม การปกป้องและการน าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางนวัตกรรมไปใช้ 

5.4. การแนะน านวัตกรรมสู่ท้องตลาด (market introduction) สามารถด าเนินการได้โดยการ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย การพัฒนาแผนการตลาดและการขาย การระดมทุนและทรัพยากรขององค์การในการ
เปิดตลาดและการขยายตลาด การจัดตั้งการผลิต ห่วงโซ่อุปทาน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับ การ
ประเมินผลด้านนวัตกรรมผลส าเร็จของการน านวัตกรรมมาปฏิบัตินั้น สามารถวัดผลได้ ทั้งด้านการเงินและ
ไม่ใช่การเงิน องค์การสามารถวัดผลความส าเร็จด้านการเงิน เช่น อัตราการเติบโตของผลก าไร และรายได้ 
ต้นทุนที่สามารถประหยัดได้ การเติบโตของผลก าไรจากการด าเนินงาน ผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน
นวัตกรรมความส าเร็จของตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน เช่น จ านวนแนวคิดที่เสนอมาในกิจกรรมด้านนวัตกรรม ส่วน
แบ่งทางการตลาด กระบวนการที่มีประสิทธิผลมากขึ้น ชื่อเสียงและการระลึกถึงแบรนด์ จ านวนพนักงานที่
ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนวัตกรรมทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ เป็นต้น 

5.5. ด้านสังคมและทางสภาพแวดล้อม เช่น การลดมลพิษ การลดพลังงาน การใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า สภาพแวดล้อมการท างานที่ดีข้ึน เป็นต้น 
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6. Performance Assessment of the Innovation Management System ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลจากระบบบริหารจัดการนวัตกรรม สามารถก าหนดตัวชี้วัดวิธีการและการเฝ้าติดตามเกณฑ์การ
ประเมินผลได้ดังนี ้

6.1. กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม การกระจายผลสู่ผู้ผลักดันให้ เกิดนวัตกรรม ( innovation 
enablers) และปัจจัยการขับเคลื่อนด้านการบริหารนวัตกรรมที่มิติแตกต่างกัน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ระบบบริหารจัดการนวัตกรรม ความถี่ของการประเมินขึ้นกับสภาพแวดล้อมในการขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างมี
พลังเช่นเดียวกับความพยายามในการปรับปรุงในอนาคตองค์การสามารถใช้วิธีการตรวจติดตามภายในในการ
ทวนสอบระบบบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์การได้ และกรณีที่องค์การน าระบบบริหารอ่ืน ๆ มาปฏิบัติ (เช่น 
ISO 9001) สามารถน ามาบูรณาการตรวจประเมินร่วมกันได้ผู้บริหารระดับสูง ควรทบทวนเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

6.1.1. ผลการทบทวนโดยฝ่ายบริหารครั้งก่อน 
6.1.2. การเปลี่ยนแปลงบริบทภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารนวัตกรรม 
6.1.3. ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการนวัตกรรม 
6.1.4. โอกาสในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง องค์การควรเก็บรักษาเอกสารข้อมูลเป็นหลักฐาน

ผลการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร และผลจากการทบทวนควรมีการสื่อสารภายในองค์การ เพ่ือช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดและการท างานซ้ า ๆ 

7. Improvement of the Innovation Management System องค์การสามารถปรับปรุงความ
เหมาะสม หรือความมีประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการนวัตกรรม โดยการใช้วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ความ
เป็นผู้น า วัตถุประสงค์และการวางแผนด้านนวัตกรรม การประเมินการผลักดันให้เกิดนวัตกรรม (innovation-
enablers) และปัจจัยการขับเคลื่อน การประเมินประสิทธิภาพและการทบทวนของผู้บริหารระดับสูง องค์การ
ต้องชี้บ่งการเบี่ยงเบน และการปฏิบัติการแก้ไขเพ่ือหาสาเหตุการเบี่ยงเบน และการปรับปรุงประสิทธิผล 

8. Innovation Management Technique เทคนิคของการบริหารจัดการนวัตกรรมมีความ
หลากหลายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการนวัตกรรม และการมีผลกระทบทางธุรกิจจากกิจกรรมนวัตกรรม
เทคนิคต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้ในทุกระดับของระบบบริหารนวัตกรรม ความเข้าใจบริบท การพัฒนากล
ยุทธ์อ่ืน ๆ และทุกโครงการนวัตกรรมในทุกระดับ การก าหนด การเลือกแนวคิดใหม่ การพัฒนาโครงการ
นวัตกรรม เพื่อให้มั่นใจผลประโยชน์ที่ได้รับ เป็นต้น ตัวอย่างเทคนิคของนวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้ได้ เช่น 

8.1. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลทางกลยุทธ์  ( strategic intelligence management) 
หลักการของการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลทางกลยุทธ์ คือการตัดสินใจจากข้อมูลและทางกลยุทธ์ เพ่ือการ
ตัดสินใจทางกลยุทธ์ ด้วยการวิเคราะห์คุณค่า ความเข้าใจลูกค้าและส่วนแบ่งตลาดในปัจจุบันและอนาคตและ
ความเข้าใจข้อจ ากัด โอกาสและความเสี่ยง การชี้บ่งหุ้นส่วนใหม่ บริการใหม่ ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและกฎระเบียบ  

8.2. แนวคิดนวัตกรรม ( innovation thinking) การน านวัตกรรมมาปฏิบัติ คือ การส ารวจ
ปัญหา และการหาโอกาสเพ่ือชี้บ่งทางแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และความคาดหวังในอนาคต การ
สร้างนวัตกรรมโดยทุกคนในองค์การแนวคิดนวัตกรรมมาจากเทคนิคการออกแบบ รวมถึงการออกแบบทาง
กายภาพ การด าเนินการส ารวจโดยทีมงานข้ามสายงานโดยมาจากความเข้าใจปัญหาเชิงลึกหรื อโอกาสในการ
ลดปัญหาลงโดยการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น กระบวนการทางนวัตกรรม (8.1) การน าข้อมูลมาแปลงเปลี่ยนเป็น
ความรู้ที่เหมาะสมในองค์การการลดความเสี่ยงของความผิดพลาดโดยการทดสอบแนวคิดอย่างรวดเร็วใน
กระบวนการ การประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคในระบบบริหารจัดการนวัตกรรม 
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8.3. การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ( intellectual property management) ความ
ตระหนักในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาจ าเป็นต่อองค์การทุกประเภทในการจัดการ ปกป้อง และการใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญา ความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่
เข้าใจในองค์การ 

8.4. การบริหารจัดการความร่วมมือ (collaboration management) การบริหารจัดการความ
ร่วมมือสามารถท าให้เกิดการได้รับทักษะและความรู้ใหม่ จ าเป็นต่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิผลโดยทั่วไป การมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่ส าคัญในการปรับปรุงนวัตกรรมในองค์การ  

8.5. การบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์ (creativity management) การสร้างสรรค์สามารถ
ท าให้ส าเร็จได้โดยการก าหนดหลักการที่ชัดเจน และเป็นกระตุ้นให้เกิดแนวคิดใหม่ เพ่ือการคัดเลือกการพัฒนา 
และการน านวัตกรรมไปปฏิบัติ แนวคิดการสร้างสรรค์สามารถท าได้โดย 

8.5.1. การก าหนดกลยุทธ์ทางนวัตกรรม การสร้างแรงผลักดันทางนวัตกรรม การจัดการ
ความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม สนับสนุน 

8.5.2. การสร้างแนวคิด การชี้บ่งปัจจัยขับเคลื่อน (การวิจัยทางการตลาด เทคโนโลยี สังคม 
และแนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์) ข้อมูลของลูกค้า การขาย และหุ้นส่วนทางธุรกิจ การเปิดและใช้นวัตกรรม 

8.5.3. การจัดท าเอกสารนวัตกรรม การบันทึก การทบทวน การจัดกลุ่มแนวคิดส าหรับ
โครงการระยะกลางและยาว รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือช่วยพัฒนาแนวคิดในอนาคต  

 
ที่มา : มาตรฐาน CEN/TS 16555-2 
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หัวข้อที่ 2 
ระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System: CIS) 

องค์การเภสัชกรรมได้พัฒนากลไกขับเคลื่อนการจัดการด้านนวัตกรรมเพ่ือเข้าสู่ ระบบนวัตกรรม
องค์กร (Corporate Innovation System: CIS) โดยการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างในการขับเคลื่อน
การจัดการนวัตกรรมของเพ่ือให้รองรับทิศทางการด า เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรโดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System: CIS) ทั้งในส่วนของโครงสร้าง 
กลยุทธ์การด าเนินการ และกระบวนการด้านนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาให้องค์การเภสัชกรรมเป็นองค์กรนวัตกรรม 

2. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานและสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง และธุรกิจใหม่ 

3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถคิดค้น สร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
รวมทั้งผลักดันการจัดการนวัตกรรมร่วมกับการพัฒนาองค์ความรู้ ให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้หรืองานวิจัย
ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่สามารถขยายผลในเชิงพาณิชย์หรือคุณประโยชน์ในเชิงสังคมเพ่ือสร้างความมั่นคง
ด้านสาธารณสุขของประเทศ 

4. ให้ความส าคัญในการจัดการนวัตกรรมร่วมกับเครือข่าย คู่ความร่วมมือ องค์กรพันธมิตร และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันที่สามารถน านวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได ้

ทั้งนี้ เพ่ือให้การออกแบบระบบและกระบวนการจัดการนวัตกรรมต่างๆ ให้ครอบคลุมกระบวนการที่
สามารถน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมทั้งในส่วนของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
และบริการ (Product and Service Innovation) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) และ
นวัตกรรมธุรกิจใหม่ (Business Innovation) ด้วยการน า Innovation Portfolio มาใช้ร่วมกับระบบการ
จัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนวัตกรรมเพ่ือให้สามารถพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และเชิงสังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งสามารถแบ่งการด าเนินการระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate 
Innovation System: CIS) ออกเป็น 3 ``ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1: ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management Strategy) 
 โดยการน า Business Portfolio ขององค์กรมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการ
นวัตกรรมและการจัดการ Innovation Portfolio Management และน าไปปรับรูปแบบธุรกิจ (Business 
Model) ในแต่ละระยะเพ่ือใช้ในการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวของ
องค์กร ซึ่งมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
(1) การจัดท าแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
 โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้และนวัตกรรมและน ามาแยกแยะเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการวางแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม สามารถแบ่งกรอบการวิเคราะห์ออกเป็น 2 
ส่วนหลัก คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก โดยวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์กร เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของคู่แข่งขันในตลาด เทคโนโลยี ความ
ต้องการ ความคาดหวังของลูกค้าและตลาด รวมทั้งโอกาสด้านการตลาด 
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 โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอ้ืออ านวยให้การท างานขององค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการขององค์กร 

 อุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการท างานขององค์กรไม่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองค์กร  

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน โดยวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร เช่น ความพร้อมของบุคลากร
ในองค์กร ความสามารถของผู้บริหาร และทรัพยากรอ่ืนๆ ในกระบวนการสร้างคุณค่าขององค์กร (Value 
Creation Process) 

 จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวก ซึ่งองค์กรน ามาใช้เป็น
ประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงการด าเนินงานภายในที่องค์กรท าได้ 

 จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบและด้อยความสามารถ ซึ่งองค์กรไม่สามารถ
น ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงการด าเนินงานภายในที่
องค์กรท าได้ไม่ดี  

1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 1.1.1 นโยบายภาครัฐ 
 โดยการน าข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐในระดับประเทศ เช่น นโยบายการการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ สังคมจากคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องการด าเนินงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
 1.1.2 Statement of Direction (SOD) 

โดยการน าข้อมูลที่กระทรวงการคลังในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัดได้ก าหนดแนวนโยบายของผู้ถือหุ้น
ภาครัฐ (Statement of Directions) ที่ใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจและชี้ประเด็นที่รัฐวิสาหกิจ
ควรให้ความส าคัญและเร่งด าเนินการ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการประเมินผลการ
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ
องค์กร ซึ่งแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐในแต่ละปีมี 3 ระดับ ดังนี้ 

 แนวนโยบายส าหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
 แนวนโยบายส าหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาอุตสาหกรรม 
 แนวนโยบายส าหรับรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

 1.1.3 การวิเคราะห์ สถานการณ์และแนวโน้มด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(PEST Analysis) 
 การวิเคราะห์แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลัก คอื การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหภาค (ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจโลก การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจไทย การวิเคราะห์ปัจจัยด้านกฎหมาย การเมือง และ
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคม) และการวิเคราะห์ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขององค์กร  ซึ่งมีกรอบการวิเคราะห์ที่
ส าคัญๆ ดังนี้ 
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สถานการณ์โลก 

สถานการณ์
เศรษฐกิจไทย 

ประเด็น
ส าคัญ และ
ผลกระทบ
ต่อองค์กร 

 

ภาวะเศรษฐกิจโลก 

 

วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมมหภาค 

 

หน่วยงานก ากับดูแล 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

สถานการณ์ที่ส าคญัใน
ขณะนั้นๆ เช่น ภาวะโลก

ร้อน โรคระบาด 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ในประเทศ 

ภาวะการตลาด 

 

ปัจจัยทางการเมือง
และสิ่งแวดล้อมทาง

กฎหมายและ
กฎระเบียบ 

 

เสถียรภาพทางการเมือง 

นโยบายและกฎระเบยีบ 

 

ปัจจัยด้านสังคม 

การเปลีย่นแปลงของ
โครงสร้างประชากร 

สภาพสังคม 

 

พฤติกรรมการ
แข่งขัน 

วิเคราะห์ธรุกิจ 

โครงสร้างธุรกิจ 

ผลการด าเนินงาน 
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 1.1.4 การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Five Forces Analysis) 
 การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม จะช่วยให้เข้าใจถึงโครงสร้าง แนวโน้มหลัก และแรง
กระท าต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรในอุตสาหกรรมหรือตลาดเป้าหมาย ช่วยให้
ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและคู่แข่ง เห็นภาพแนวโน้มและภัยคุกคามใน
อุตสาหกรรม และทราบว่าอุตสาหกรรมก าลังจะโตขึ้นหรือถดถอยลง โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ดังนี้ 
 

 
 
1) อ านาจต่อรองจากผู้ขายวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร์  

 จ านวนผู้ขายหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ ถ้ามีผู้ขายน้อยราย อ านาจต่อรองของผู้ขายจะสูง มีอิทธิพลเหนือ
ผู้ซื้อท้ังในด้านราคา คุณภาพและเงื่อนไขการซื้อขายอื่นๆ 

 ระดับการรวมตัวกันของผู้ขายวัตถุดิบ ถ้าผู้ขายรวมตัวกันได้อ านาจการต่อรองก็จะสูง 
 จ านวนวัตถุดิบหรือแหล่งวัตถุดิบที่มี ถ้าวัตถุดิบมีน้อย อ านาจต่อรองจะสูง 
 ความแตกต่างและเหมือนกันของวัตถุดิบ ถ้าวัตถุดิบมีความแตกต่างกันมาก อ านาจต่อรองผู้ขาย

จะสูง 
2) อ านาจต่อรองจากผู้ซื้อสินค้า  

 ปริมาณการซื้อ ถ้าผู้ซื้อท าการสั่งซื้อในปริมาณท่ีมาก ย่อมมีอ านาจการต่อรองสูง 
 ข้อมูลต่างๆ ที่ลูกค้าได้รับเกี่ยวกับสินค้าและผู้ขาย ถ้าลูกค้ามีข้อมูลมาก ก็ต่อรองได้มาก 
 ความจงรักภักดีต่อยี่ห้อ 
 ความยากง่ายในการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ซื้อ ถ้าลูกค้ารวมตัวกันง่ายก็มีอ านาจต่อรองสูง 
 ความสามารถของผู้ซื้อที่จะมีการรวมกิจการไปด้านหลัง (Backward Integration) คือ ถ้าลูกค้า

สามารถผลิตสินค้าได้ด้วยตนเอง อ านาจการต่อรองของลูกค้าก็จะสูง 
 ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าของคนอ่ืน (Switching Costs) หรือใช้สินค้าของคู่แข่งแล้วลูกค้า

ต้องมีต้นทุนในการเปลี่ยนสูง อ านาจการต่อรองของลูกค้าก็จะต่ า 
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3) ข้อจ ากัดการเข้าสู่อุตสาหกรรมของผู้แข่งขันรายใหม่  
 เงินลงทุน (Capital Requirements) ถ้าต้องลงทุนสูง ก็จะเป็นอุปสรรคต่อรายใหม่ และหากเป็น

ธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงก็อาจท าให้ผู้ที่จะเข้ามาแข่งขันรายใหม่ไม่กล้าตัดสินใจเข้ามาลงทุน 
เพราะต้องเสี่ยงต่อการด าเนินงานที่ไม่คุ้มทุนหรือขาดทุน 

 การประหยัดเนื่องจากขนาด (Economics of Scale) เนื่องจากผู้ที่เข้ามาท าธุรกิจใหม่ต้องพบแรง
กดดัน ในเรื่องของการประหยัดต้นทุนการผลิต ในปริมาณที่มากเพ่ือสามารถแข่งขันกับคู่แข่งราย
เดิมที่มีความได้เปรียบทุกด้าน 

 ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงไปใช้สินค้าอ่ืน (Switching Cost) การน าเสนอสินค้า
ให้กับลูกค้าโดยที่ต้องแข่งขันกับผู้ผลิตรายเดิมที่มีอยู่ เนื่องจากลูกค้าไม่ต้องการที่จะหันไปใช้
สินค้าอ่ืนที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ต้องการเสียเงินเพ่ือการปรับเปลื่ยนกระบวนการบางอย่างอัน
เนื่องมาจากสินค้าที่ผลิตใหม่มีลักษณะการใช้งานไม่เหมือนกัน ท าให้ลู กค้าไม่สนใจที่จะ
ปรับเปลี่ยนมาใช้สินค้าตัวใหม่ท าให้ธุรกิจรายใหม่อาจจะต้องใช้เงินลงทุนมากกว่าเดิมในการชักจูง
ให้ลูกค้าหันมาซื้อสินค้าของตนเอง 

 การเข้าถึงช่องทางการจ าหน่าย (Access to Distribution Channels) คู่แข่งรายใหม่จะต้องใช้
ความ พยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยชักจูงหรือให้ข้อเสนอที่ดีกว่า
เพ่ือให้พ่อค้าส่ง 

 นโยบายของรัฐบาล ถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายส่งเสริม หรือมีข้อห้ามสัมปทาน เช่น ในไทยตัวอย่างที่
ชัดเจนคือ สัมปทานคลื่นความถ่ีโทรศัพท์เคลื่อนที่และทีวีดิจิตอล เป็นต้น 

 ความเสียเปรียบด้านต้นทุน (Cost Disadvantages) ในการด าเนินงาน ธุรกิจใหม่อาจมีต้นทุนการ
ด าเนินงานที่สูง เช่น การลงทุนด้านการวิจัยหรือความรู้ต่างๆ รวมทั้งประสบการณ์ทางด้านการ
ท างานและการด าเนินงานสายงานธุรกิจนั้นๆ ซึ่งมีปัจจัยนี้มากก็จะยิ่งเป็นผลดีกับผู้ประกอบการ
รายเดิม 

4) แรงผลักดันจากสินคา้อ่ืนๆ ซึ่งสามารถใช้ทดแทนกันได้ 
 ระดับการทดแทน เป็นการทดแทนได้มาก หรือทดแทนได้น้อยแค่ไหน เช่น เครื่องปรับอากาศกับ

พัดลม 
 ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงการใช้สินค้าปัจจุบันไปสู่การใช้สินค้าทดแทน 
 ระดับราคาสินค้าทดแทนและคุณสมบัติใช้งานของสินค้าทดแทน  

5) การแข่งขันระหว่างคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน  
 จ านวนคู่แข่งขันในอุตสาหกรรม หากมีจ านวนมากหรือมีขีดความสามารถที่พอๆ กันย่อมส่งผลให้

มีการแข่งขันที่รุนแรง แต่อาจมีบางกรณีที่แม้จะมีจ านวนผู้ประกอบการน้อยราย และแต่ละรายมี
สัดส่วนการครองตลาดใกล้เคียงกันก็อาจส่งผลให้มีการแข่งขันท่ีรุนแรงได้เช่นกัน  

 ก าลังการผลิตส่วนเกิน หากอุตสาหกรรมใดมีการใช้ต้นทุนคงที่สูงจะมีความจ าเป็นต้องคงขนาด
ของการใช้อัตราก าลังการผลิตไว้สูงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ต้นทุนต่อหน่วยคุ้มค่าที่จะเดินสายพาน
การผลิต เมื่อความต้องการ (Demand) ลดแต่ผู้ประกอบการไม่สามารถลดระดับการผลิตลงมาได้
อาจท าให้เกินภาวะ Over Supply  

 อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ถ้าอุตสาหกรรมยังคงเติบโต การแข่งขันจะไม่รุนแรงมากนัก ยิ่ง
อุตสาหกรรมมีการเติบโตในอัตราที่สูงก็ยิ่งสามารถดูดซับ เอาการแข่งขันท่ีรุนแรงไปได้เท่านั้น  
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 ความผูกพันในตรายี่ห้อ (Brand Loyalty) ความแตกต่างของสินค้าและบริการ ยิ่งสินค้าท่ีมีความ
แตกต่างกันมาก การแข่งขันจะน้อยลง ท าให้เกิดตวามผู้กันในตรายี่ห้อนั้นๆ 

 1.1.5 การวิเคราะห์จุดบอด (Blind Spot)/ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มาจากมุมองมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญขององค์กร ซึ่งเป็นมุมมองที่
ต้องการให้องค์กรเปลี่ยนแปลงหรือมีการปรับปรุง โดยอาจเป็นมุมมองที่องค์กรไม่เคยคาดคิด ไม่เคยค านึงถึง 
หรือไม่เคยได้รับข้อมูลมาก่อน ซึ่งการจะได้รับข้อมูลดังกล่าวสามารถด าเนินการโดยการสัมภาษณ์ และ
สอบถามข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ สามารถประมวลเป็นจุดบอด จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 
โดยข้อมูลจุดบอดที่สรุปจะน าไปเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด าเนินงานขององค์กร 
(SWOT Analysis) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) ต่อไป 
 1.1.6 การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับคู่แข่งหรือคู่เทียบ (Benchmark) 
 โดยการน าผลการด าเนินงานที่ส าคัญมาเปรียบเทียบกับองค์กรที่มีรูปแบบทางธุรกิจคล้ายหรือ
ใกล้เคียงกัน (Peer Group) เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร ซึ่ง
สามารถเปรียบเทยีบได้ใน 4 ระดับ ดังนี้ 

(1) การเปรียบเทียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Benchmark) โดยการน าตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กรมาใช้ในการเปรียบเทียบกับองค์กรที่มีรูปแบบทางธุรกิจคล้ายหรือใกล้เคียง
กัน 

(2) การเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  (Performance Benchmark) โดยการน าตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของการด าเนินงานด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านกระบวนการทางธุรกิจ และด้านการบริหาร
องค์กรมาใช้ในการเปรียบเทียบ 

(3) การเปรียบเทียบกระบวนการ (Process Benchmark) โดยการน าตัวชี้วัดและเป้าหมายจากการ
วัดผลของปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ที่ต้องการ (Outcome) 
ของกระบวนการที่ส าคัญขององค์กรกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์หาปัจจัย
ความส าเร็จของกระบวนการของคู่เทียบ (Critical Success Factors) และน ามาปรับใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญขององค์กร 

(4) การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ (Product Benchmark) โดยการน าตัวชี้วัดและเป้าหมายจากการ
วัดผลผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ เช่น ผลตอบแทน รายได้ ความพึงพอใจของลูกค้า คุณภาพ ต้นทุนในการผลิต 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาโอกาสในการปรับปรุงเพื่อการแข่งขัน 
 
1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 กรอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่ส าคัญๆ มีหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 1.2.1 การวิเคราะห์ผลประกอบการที่ผ่านมา (Past Performance Analysis)  
 โดยการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านกระบวนการ
ทางธุรกิจ และด้านการบริหารองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและประเมินความส าเร็จ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พร้อมการรายงานผลต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมายและกลยุทธ์ รวมถึง 
การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานในปีถัดไปให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งภายในและ
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป 
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 ตัวอย่างประเด็นในการวิเคราะห์ผลประกอบการที่ผ่านมา มีดังนี้ 
 อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ ได้แก่ ค่าก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit :EP) , 

ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (ROA, Asset Turnover), ความสามารถในการท าก าไรและการ
บริหารต้นทุน (อัตราก าไรสุทธิ, อัตราก าไรขั้นต้น, สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม) 

 ขนาดตลาด (Market Size) และส่วนแบ่งการตลาดขององค์กร (Market Share) ทั้งในภาพรวม
และรายกลุ่มลูกค้า (Customer Segment) 

 ยอดขายและปริมาณการขายแยกตามมุมมองด้านต่างๆ (Sales Performance) เช่น แยกตาม
ผลิตภัณฑ์, แยกตามช่องทาง/พ้ืนที ่

 การวิเคราะห์ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) 
 ความส าเร็จและการเติบโตของผลิตภัณฑ์ใหม่/กลุ่มลูกค้าใหม่/ช่องทางการขายใหม่ 
 ผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของลูกค้าและผู้บริโภค 
 การสร้างความสัมพันธ์และกระบวนการสื่อสารการตลาด 
 ผลการด าเนินงานของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ประกอบด้วย ต้นทุนมาตรการของห่วงโซ่

อุปทาน, ผลการด าเนินงานด้านใบยา (ปริมาณการรับซื้อเทียบโควตา, ราคารับซื้อเฉลี่ย, อัตราเนื้อ
ใบยา, ระดับใบยางคลัง, ต้นทุนการผลิตใบยาเปรียบเทียบการซื้อใบยาต่างประเทศ ), ผลการ
ด าเนินงานด้านผลิต (ประสิทธิภาพเครื่องจักร, การสูญเสียจากกระบวนการผลิต, ระดับสินค้าคง
คลัง, การซ่อมบ ารุงและบริหารอะไหล่) 

 ผลการด าเนินงานของระบบสนับสนุน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ด้านทรัพยากรบุคคล (จ านวน
บุคลากร, ผลิตภาพบุคลากร โครงสร้างบุคลากรแยกตามระดับบุคลากร/หน่วยงาน/อายุงาน/อายุ
บุคลากร/ระดับการศึกษา บุคลากรที่จะเกษียณในอนาคต การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) ผล
ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร) การวิเคราะห์กระบวนการสนับสนุนอ่ืน 
(ประสิทธิภาพการจัดหาและบริหารพัสดุคงคลัง, ความคืบหน้าแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ) 

 ความคืบหน้าแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ 
 

 1.2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จที่สะท้อนถึงความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว 
 การน าปัจจัยของต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) มาวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
และผลกระทบที่มีต่อปัจจัยในแต่ละด้านเพ่ือการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการรองรับได้อย่างถูกต้อง ซึ่งปัจจัยของต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

 ลักษณะธุรกิจ (Business Model) โดยการรักษาธุรกิจเดิมและขยายสู่ธุรกิจใหม่โดยการน า
ความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) มาใช้ประโยชน์ 

 เป้าหมายทางการเงิน (Financial Target) ในการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ขององค์กร และ
ผลกระทบทางการเงินจากการลงทุนในอนาคต 

 การขยายฐานลูกค้า (Market and Customer) 
 ต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความ

ต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล 
 สร้างความเข้มแข็งและบูรณาการร่วมกันของ Supply Chain 
 ความคล่องตัวในการบริหารจัดการองค์กร 
 ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (Corporate Image) 
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1.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ (Risk Analysis) 
 เนื่องจากความเสี่ยงคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ
นโยบายในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุภายนอกหรือภายในองค์กร การด าเนินธุรกิจปัจจุบันภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ การตลาด และกฎระเบียบต่างๆ ท าให้ความเสี่ยงในกระบวนการ
ด าเนินงานมีมากขึ้น ดังนั้น การที่องค์กรสามารถบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ก็จะช่วยให้
สามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการระบบการควบคุมอย่างไร และมากน้อยเพียงไร เพ่ือที่จะเตรียมการแก้ไขปัญหา
อันเกิดจากความเสี่ยงเหล่านั้นได้ทันท่วงที สนับสนุนด้วยการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพียงพอ 
เหมาะสม และถูกต้องจากฝ่ายบริหารถึงผู้ปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการ และระหว่างกระบวนการกับลูกค้า
ภายนอก ซึ่งแบ่งความเสี่ยงที่ควรน ามาวิเคราะห์ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากปีก่อนหน้า (Residual Risk) ได้แก่ ความเสี่ยงที่องค์กรยังไม่สามารถ
จัดการให้ความรุนแรงของผลกระทบหรือโอกาสในการเกิดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับความเสี่ยง
ได้ (Degree of Acceptance) จึงต้องน าความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่มาวิเคราะห์ในการจัดท าแผนปี
ปัจจุบันเพื่อจัดท าแผนตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวต่อไป 

 ความเสี่ยงที่องค์กรก าลังเผชิญหรือคาดว่าจะต้องเจอในอนาคตอันใกล้ (Current Risk) โดยเป็น
ความท้าทาย (Challenges) ที่เป็นแรงกดดันและส่งผลอย่างชัดเจนต่อความส าเร็จในอนาคตของ
องค์กร น ามาซึ่งความจ าเป็นในการวิเคราะห์เพ่ือน ามาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงหรือความท้าทายดังกล่าว 

 ความเสี่ยงที่องค์กรคาดว่าจะต้องเจอในอนาคตระยะยาว (Future Risk) โดยอาจเริ่มมีสัญญาณ
บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในอนาคต โดยมีระยะเวลามากกว่า 3-5 ปีข้างหน้า และคาดว่า
จะส่งผลอย่างชัดเจนต่อความส าเร็จในอนาคตระยะยาวขององค์กร น ามาซึ่งความจ าเป็นในการ
วิเคราะห์เพื่อน ามาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อ
ความเสี่ยงหรือสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

 
 ประเด็นในการวิเคราะห์ความเสี่ยงครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญ โดยตัวชี้วัดที่ส าคัญที่น าไปใช้ในการวิเคราะห์และบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เช่น 

 ก าไรสุทธิขององค์กร 
 ความคืบหน้าของการบริหารแผนลงทุนและโครงการก่อสร้าง 
 ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 ความพึงพอใจของตัวแทนจ าหน่ายและเครือข่ายผู้ส่งมอบ 

 
2) นโยบายการด าเนินงานของคณะกรรมการองค์กร โดยก าหนดประเด็นที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์

และบริหารจัดการความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการองค์กรได้พิจารณาและอนุมัติ 
ได้แก่  

 การรักษาฐานและส่วนแบ่งการตลาด 
 การขยายสู่ธุรกิจใหม่โดยการน าความสามารถหลักขององค์กรมาใช้ประโยชน์ 
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 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าและได้มาตรฐานสากล 
 การบูรณาการร่วมกันของห่วงโซ่อุปทานและโรงงานผลิตแห่งใหม ่
 ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
 การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

 
3) ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่ส าคัญ (Key Value Drivers) โดยก าหนดประเด็นที่จะน าไปใช้ในการ

วิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อมูลค่าองค์กรหรือค่าก าไรทาง
เศรษฐศาสตร์และความสามารถในการจัดการ ได้แก่  

 การสร้างรายได้จากการจ าหน่าย 
 การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 การสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ 

 
1.4 การก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Vision and Mission) 
             การทบทวนทิศทางการด าเนินการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ นโยบายขององค์กร ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้องหลัก รวมทั้งเวลาที่ใช้ในการทบทวนแผนทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว โดยการน าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ที่จะให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการด าเนินงานในปัจจุบันและอนาคตที่ผู้บริหารองค์กรสามารถน ามาประกอบการก าหนดความ
ต้องการ ทิศทาง และกรอบการด าเนินงานของการจัดการความรู้และนวัตกรรม หรือที่เรียกว่า การก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน (Identify Direction) เพ่ือการก าหนดยุทธศาสตร์ (Formulation of Strategy) ต่อไป 
โดยที่ผู้บริหารสามารถก าหนดทิศทางการด าเนินงานของการจัดการความรู้และนวัตกรรม ผ่านการสร้าง
วิสัยทัศน์ (Vision) ค่านิยม (Value) และการก าหนดพันธกิจ (Mission) ตลอดจนยุทธศาสตร์ (Strategic 
Direction)  และเป้าหมาย (Goals) ในการด าเนินงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและการด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสามารถจ าแนกองค์ประกอบของการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
ของการจัดการความรู้และนวัตกรรม ได้ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ภาพของอนาคตซึ่งเป็นค าบรรยายอย่างชัดเจน หรือโดยหมายถึง
สาเหตุที่บุคคลต้องพยายามปฏิบัติในการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมในอนาคต เราอาจจะ
กล่าวได้ว่าวิสัยทัศน์จะเป็นจุดเริ่มต้นของการก าหนดกรอบความต้องการ  ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยวิสัยทัศน์ที่ดีจะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 

1) สร้างความชัดเจนในทิศทางส าหรับการเปลี่ยนแปลง 
2) จูงใจบุคคลให้ปฏิบัติในทิศทางที่เหมาะสม 
3) ช่วยสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานของบุคคลต่างๆ  
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 นอกจากนี้ วิสัยทัศน์ที่มีประสิทธิผล (Effective) จะมีคุณสมบัติส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ 

 จินตนาการได้ (Imaginable)  วิสัยทัศน์จะเป็นภาพในอนาคตขององค์กรที่ก าหนดขึ้นจาก
ข้างในตัวบุคคล แล้วพยายามสื่อภาพนั้นออกมาให้เป็นรูปธรรม 

 เป็นที่ต้องการ (Desirable) วิสัยทัศน์ให้ความส าคัญกับความสนใจในระยะยาวของ
ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders) และเป็นที่ต้องการขององค์กร 

 มีความเป็นไปได้ (Feasible) วิสัยทัศน์ต้องสามารถน ามาปฏิบัติ และสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ภายใต้กรอบของความสามารถและทรัพยากรขององค์กร 

 มีความชัดเจน (Focused) วิสัยทัศน์ต้องมีจุดสนใจที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจของผู้บริหารและสมาชิกขององค์กร 

 มีความยืดหยุ่น (Flexible) ถึงแม้วิสัยทัศน์จะเป็นภาพของอนาคตที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความ
ชัดเจน แต่วิสัยทัศน์จะต้องยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับข้อจ ากัด และ
ข้อเท็จจริงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ 

 สามารถสื่อสารได้ (Communicable) นอกจากคุณสมบัติอ่ืนแล้ว ผู้บริหารต้องสามารถ
สื่อสารวิสัยทัศน์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน เพ่ือท าให้สมาชิกทุกคนเกิดความเข้าใจ และมี 
“วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)” ซึ่งจะท าให้แต่ละคนมีเป้าหมายเดียวกัน 

 พันธกิจหรือภารกิจ (Mission) หมายถึงแนวคิดร่วมที่เป็นแบบเดียวกัน ซึ่งใช้เป็นหลักในการ
ด าเนินงานในการจัดการความรู้และนวัตกรรมว่าต้องการจะมุ่งไปที่ใด และท าอะไรที่เป็นรูปธรรม  โดยมี
แนวคิดที่ชัดเจนจะสามารถบริหารกิจการของตนได้ประสบความส าเร็จ  เพราะภารกิจจะ เป็นเครื่องบ่งชี้และ
ก าหนดความส าคัญในการด าเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยระบุถึงบทบาทขององค์กรว่าเป็นใคร
ในการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Who we are ?)  ต้องท าหรือสร้างสรรค์อะไรบ้าง (What we do ?) และ
จะขับเคลื่อนการจัดการความรู้และนวัตกรรมไปในทิศทางใด (Where we are going ?) โดยพันธกิจในการ
จัดการความรู้และนวัตกรรมจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์กรที่สร้างความแตกต่างจากองค์กรอ่ืน  ซึ่งอาจจะ
ก าหนดภารกิจในรูปของ “ถ้อยแถลงพันธกิจ (Mission Statement)” โดยที่การเขียนถ้อยแถลงภารกิจ
มักจะต้องการตอบค าถามต่อไปนี้ 

 เป้าหมายในการด าเนินการ 

ความเชื่อพ้ืนฐาน 
(The fundamental beliefs) 

วัฒนธรรมองค์กร/ค่านิยมร่วม 
(Culture/Shared Value) 

 

สถานะปัจจุบันและความต้องการในอนาคต 
(What it is today, and what it aspires to be) 

ทิศทางและสิ่งที่ต้องท า 
(What it is committed to and where it is going) 

พันธกิจ 
(Mission) 

 

เป้าหมาย 
(Goal) 
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 เอกลักษณ์หรือความแตกต่าง 
 ภาพลักษณ์ในอนาคต 
 การตอบความต้องการลูกค้าและตลาดที่ส าคัญ 
 นวัตกรรมหลัก 
 ปัจจัยความส าเร็จที่ให้ความส าคัญ 
 ความเชื่อพ้ืนฐาน ค่านิยม และความต้องการ 

 
1.5 การก าหนดปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ของการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม (Strategic Factors) 

โดยการน าผลการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรจากหัวข้อก่อนหน้า
มาก าหนดเป็นปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ของการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม ได้แก่ 

1. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) หมายถึง ความกดดันที่มีผลอย่างแน่นอนต่อ
โอกาสที่องค์กรจะประสบความส าเร็จในอนาคต โดยความท้าทายเหล่านี้มักเกิดจากต าแหน่งในการแข่งขันใน
อนาคตขององค์กร (Strategic Positioning) เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่
คล้ายคลึงกัน ซึ่งโดยทั่วไปความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์จะเกิดจากแรงผลักดันภายนอก หรือเป็นความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์ภายในองค์กรเองที่ต้องการตอบสนองต่อความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่มาจากแรงผลักดัน
ภายนอกที่องค์กรจะเผชิญ 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายนอกอาจเกี่ยวกับความจ าเป็นหรือความคาดหวังของลูกค้าและตลาด 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเทคโนโลยี รวมถึงความเสี่ยงทางการเงิน สังคม และความ
เสี่ยง หรือความจ าเป็นอ่ืนๆ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายในอาจเกี่ยวกับความสามารถขององค์กรหรือ
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ  

2. ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์(Strategic Advantage) หมายถึง ความได้เปรียบในเชิงธุรกิจต่างๆ
ที่มีผลส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร เมื่อเทียบกับองค์กรอ่ืนที่มีผลิตภัณฑ์/บริการที่คล้ายคลึงกัน และมัก
เป็นปัจจัยที่ช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จในการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคตเมื่อเทียบกับองค์กรอ่ืนที่มี
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน 

โดยทั่วไปความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์มาจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือทั้งสองปัจจัย  ได้แก่  
ความสามารถพิเศษ ซึ่งเกิดจากการสร้างและเพ่ิมพูนขีดความสามารถภายในองค์กร  และ/หรือ ทรัพยากร
ภายนอกที่ส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเกิดจากการสร้างและใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก
และกับคูค่วามร่วมมืออย่างเป็นทางการ  

3. ความสามารถพิเศษ (Core Competency) หมายถึง สิ่งที่องค์กรมีความเชี่ยวชาญมากที่สุดอย่าง
ยิ่ง ความสามารถพิเศษขององค์กรเป็นขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งสร้างความได้เปรียบในตลาดของ
องค์กรหรือสภาพแวดล้อมขอ การบริการ ความสามารถพิเศษมักจะเป็นสิ่งที่ท้าทายคู่แข่ง หรือผู้ส่งมอบและคู่
ค้า ที่จะลอกเลียนแบบ และความสามารถขององค์กรจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
ความสามารถพิเศษอาจเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี การเสนอบริการที่ไม่เหมือนใคร ตลาดที่เหมาะสม
ของตนเอง หรือความมีไหวพริบในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ เช่น การเข้าซื้อกิจการ 

จากนั้น ผลการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรที่น ามาก าหนดเป็น 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค พร้อมทั้งการก าหนดเป็นปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดการองค์ความรู้
และนวัตกรรมขององค์กร เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดทิศทางและแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ โอกาสและอุปสรรคที่ได้จาก
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ได้จาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน โดยองค์กรจะต้องก าหนดและเลือกยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมาย
ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมที่ก าหนดไว้ ด้วยการแปลงยุทธศาสตร์และนโยบาย ไปสู่แผนปฏิบัติการ
เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
1.6 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และผลกระทบที่มีต่อการจัดการความรู้และนวัตกรรม (SWOT 
Analysis) 
 การน าผลการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรจากหัวข้อก่อนหน้ามา
ก าหนดเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และผลกระทบที่มีต่อการจัดการความรู้และนวัตกรรม ซึ่ งสามารถ
ด าเนินการทบทวนปัจจัยต่างๆ ตาม Checklist ที่มีรายละเอียดแบ่งเป็นปัจจัยภายนอก (External Factor) 
และปัจจัยภายใน (Internal Factor) ดังนี้ 
 

External Factor S W O T หมายเหตุ 
1 การเมือง (Political)           
2 เทคโนโลยีภายนอก (Technology)           
3 สภาพเศรษฐกิจ (Economic)           
4 มาตรฐานที่เก่ียวข้อง (Standard)           
5 กฎระเบียบภายนอก (External Rule & Regulation)           
6 สภาพสังคม (Social)           
7 ตลาดแรงงาน (Labor Market)           
8 ผู้ส่งมอบที่ส าคัญ (Supplier)           
9 ผู้รับเหมาช่วงที่ส าคัญ (Subcontractor)           
10 องค์กร/หน่วยงานพันธมิตร หรือคู่ค้า (Partnership)           
11 คู่แข่ง (Competitors)           
12 พฤติกรรม/ความต้องการของลูกค้า (Customer)           
13 สภาพการณ์ของตลาด (Market)           
14 ชุมชน (Community)           
15 นโยบายภาครัฐ (Government Policy)           
16 ฐานข้อมูลและแหล่งความรู้ภายนอก (Database & 

Knowledge) 
          

17 แหล่งเงินทุน (Funds)           
 

Internal Factor S W O T หมายเหตุ 
Input 
1 ความเพียงพอของอัตราก าลังคน (Manpower)           
2 ความรู้และทักษะของพนักงาน (Knowledge & Skills)           
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Internal Factor S W O T หมายเหตุ 

3 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี (Equipment & 
Technology) 

          

4 ข้อมูล / ข่าวสาร (Information)           
5 งบประมาณท่ีได้รับ (Budget)           
Process 
ภาวะผู้น า (Leadership)           
1 ทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน (Direction)           
2 การสื่อสารภายใน (Internal Communication)           

3 
การก าหนดเป้าหมายและทบทวนผลงาน 
(Performance Review) 

          

การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focus)           

1 
การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (Customer 
Requirement) 

          

2 การสร้างช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channel)           

3 
การสร้างความสัมพันธ์และสื่อสารกับลูกค้า 
(Relationship) 

          

4 การหาลูกค้าใหม ่(Customer Acquisition)           

5 
การติดตามและวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า 
(Satisfaction) 

          

6 
การสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ลูกค้า 
(Communication) 

          

ทรัพยากรบุคคล (HRM / HRD)           
1 การสรรหาบุคลากร (Recruitment)           
2 การรักษาพนักงาน (Retention)           

3 
การประเมินผลเพ่ือการปรับปรุง (Performance 
Management) 

          

4 การฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development)           
5 ความสัมพันธ์ของพนักงาน (Employee Relations)           
6 สภาพแวดล้อมในการท างาน (Working Environment)           

7 
การให้การสนับสนุนและความพึงพอใจของพนักงาน 
(Supports) 

          

การจัดการกระบวนการ (Process Management)           
1 กระบวนการจัดหาและแปรรูปใบยา           
2 กระบวนการผลิต           
3 กระบวนการตลาด           
4 กระบวนการสนับสนุนต่างๆ           
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Internal Factor S W O T หมายเหตุ 
5 การควบคุมค่าใช้จ่ายด าเนินงาน           
6 การสร้างพันธมิตรหรือคู่ค้า (Partnership)           
การบริหารข้อมูลและสารสนเทศ (Information 
Management) 

          

1 การจัดการความรู้และข้อมูล (Knowledge & Info. 
Management) 

          

2 การวัดวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน (Performance 
Analysis) 

          

Output 
1 ผลการด าเนินงานด้านการเงิน      
2 ผลการด าเนินงานด้านลูกค้าและตลาด      
3 ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการ      
4 ผลการด าเนินงานด้านองค์กร      

 
1.7 ยุทธศาสตร์ของการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic Positioning) ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Factors) ยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์องค์กร ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

การวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงกันเพ่ือสร้างความสอดคล้องในการถ่ายทอดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กร 
(Strategic Positioning) ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic Factors) ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
องค์กร ไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ของการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม ใน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 



38 
 

 
 
1.7.1 การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic Positioning) และยุทธศาสตร์องค์กร 
(Corporate Strategy) 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กร หมายถึง ต าแหน่งในอนาคตหรือระดับผลการด าเนินการที่ต้องการ
เพ่ือบรรลุที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งนี้การวิเคราะห์
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์จะท าให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างต าแหน่งในปัจจุบันและต าแหน่งในอนาคตของ
องค์กร เพ่ือวิเคราะห์หาสิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ิม (Gap Analysis) น าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์องค์กร 
(Corporate Strategy) และยุทธศาสตร์ของการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมให้ชัดเจน สอดคล้อง และ
สนับสนุนการด าเนินการเพื่อมุ่งสู่ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กรที่ต้องการต่อไป 

ตัวอย่างการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กร พร้อมทั้งยุทธศาสตร์องค์กรระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว ขององค์การเภสัชกรรมสามารถแสดงได้ ดังนี้ 

 
ต าแหน่ง 

ทางยุทธศาสตร์ 
องค์กร 

ระยะสั้น 
ปี 2564-2565 

ระยะกลาง 
ปี 2566-2567 

ระยะยาว 
ปี 2568-2569 

สร้างความเข้มแข็งของ 
Supply Chain 

Business Innovation 
เพ่ือสร้างความมั่นคง 

Medical & Logistics 
Hub 

ยุทธศาสตร์องค์กร 
(Corporate 
Strategy) 

ยุทธศาสตร์ระยะสั้น 
(Short-term 

Corporate Strategy) 

ยุทธศาสตร์ระยะกลาง 
(Medium-term 

Corporate Strategy) 

ยุทธศาสตร์ระยะยาว 
(Long-term 

Corporate Strategy) 
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1.7.2 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ของการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม (Strategic Factors) 
โดยการวิเคราะห์เพ่ือน ามาเป็นยุทธศาสตร์ของการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อ

ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) โดยการก าหนดยุทธศาสตร์ของการจัดการองค์

ความรู้และนวัตกรรมที่ช่วยลดหรือเอาชนะความกดดันที่มีผลต่อโอกาสที่องค์กรจะประสบความส าเร็จหรือการ
มุ่งสู่ต าแหน่งในการแข่งขันในอนาคตขององค์กร (Strategic Positioning) โดยการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุน
การเติบโตและช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร  

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์(Strategic Advantage) โดยการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง
ความสามารถพิเศษจากการสร้างและเพ่ิมพูนขีดความสามารถภายในองค์กร  และ/หรือ จัดการทรัพยากรที่
ส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ให้เกิดการใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกและกับ
คู่ความร่วมมือที่ช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จในการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต 

ความสามารถพิเศษ (Core Competency) โดยการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถ
พิเศษขององค์กร ซึ่งเป็นขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งสร้างมูลค่าหรือความได้เปรียบให้แก่ขององค์กร
อย่างยั่งยืน  

ตัวอย่างการก าหนดปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ขององค์การเภสัชกรรม
สามารถแสดงได้ ดังนี้ 

 
 
 
 

ปัจจัย 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Factors) 

ระยะสั้น 
ปี 2564-2565 

ระยะกลาง 
ปี 2566-2567 

ระยะยาว 
ปี 2568-2569 

1. ผลต่อเนื่องของ
สถานการณ์ 
COVID-19 

2. การย้ายโรงงาน และ
ก่อสร้างโรงงาน
รังสิต ระยะที่ 2 

3. การจัดตั้ง Thailand 
Health 
Procurement 
Organization 

1. ผลกระทบจากการ
ร่วม CPTPP 

2. การใช้ประโยชน์จาก
โรงงานรังสิต ระยะ
ที่ 2  

3. New Business 
Development 
(วัคซีน COVID-19 
สมุนไพร กัญชา/กัญ
ชง ที่ดินหนองใหญ่ 
และอ่ืนๆ) 

1. โครงการผลิตยา
รักษาโรคมะเร็ง 

2. Medical 
Innovation 

3. Logistics & 
Service 
Innovation 

 

 
1.7.3 เป้าประสงค์ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (Goals) 

โดยการวิเคราะห์เป้าประสงค์ขององค์กรที่หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลการด าเนินการที่
ต้องการบรรลุ อันประกอบด้วยเป้าหมายทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวที่เป็นจุดหมายปลายทางที่
ชี้น าการปฏิบัติการ เพ่ือน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ของการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อ
เป้าประสงค์ในแต่ละระยะ 

ตัวอย่างการก าหนดเป้าประสงค์ขององค์กรระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  ขององค์การเภสัช
กรรมสามารถแสดงได้ ดังนี้ 
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No. เป้าหมายทาง

ยุทธศาสตร์ 
ผลลัพธ์/ปัจจัยความส าเร็จ 

ที่คาดหวัง 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

1 ก าไรสุทธิ         
(% Net 
Profit) 

สามารถพึ่งพาตนเองและเพยีงพอ
ส าหรับการใช้จ่ายหมุนเวียนและ 
การลงทุนในอนาคต 

≥6.2% ≥6.4% ≥6.4% ≥6.8% ≥7.0% 

2 รายได้รวม 
(ล้านบาท) 

รักษาระดับราคายาและเวชภณัฑ์
ที่จ าเป็นต่อสังคมไทย เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และ
สร้างความมั่นคงทางยา 

20,723 
(≥35%) 

21,490 
(≥40%) 

22,265 
(≥40%) 

23,565 
(≥45%) 

24,289 
(≥45%) 

3 การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใหม่
ออกสู่ตลาด 

นวัตกรรมยา
และเวชภณัฑ์
ใหม ่และ
สมุนไพรเพื่อ
ความมั่นคง                         
ตอบนโยบาย
สาธารณสุขของ
ประเทศ และ
สนับสนุนการ
เติบโตของ
องค์กร 

ผลิตภณัฑ์
ใหม่ท่ีออกสู่
ตลาด 

9 9 13 10 11 

ผลิตภณัฑ์
ใหม่เพื่อ 
ความมั่นคง/
นโยบายที่
ออกสู่ตลาด 

1 3 1 - - 

4 การพัฒนา
ธุรกิจใหม ่

New Business Development 
(พิจารณาการร่วมกับพันธมิตร                      
ทางธุรกิจ) 

ด าเนินการไดต้าม
แผนการพัฒนาธุรกิจ

ใหม ่

เป้าหมาย 
การสร้างรายได ้
จากธุรกิจใหม ่

 
1.7.4 ยุทธศาสตร์ของการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม 

จากนั้น น าผลวิเคราะห์ที่ได้จากหัวข้อก่อนหน้าทั้งหมดมาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ของการจัดการองค์
ความรู้และนวัตกรรมที่ช่วยเสริมและร่วมกับยุทธศาสตร์องค์กร (Corporate Strategy) อันเป็นสิ่งที่ต้อง
ด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์และต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ องค์กร (Strategic 
Positioning) ที่ก าหนด 

ตัวอย่างการก าหนดยุทธศาสตร์ของการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว ขององค์การเภสัชกรรมสามารถแสดงได้ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ของการ
จัดการองค์ความรู้และ

นวัตกรรม 

ระยะสั้น 
ปี 2564-2565 

ระยะกลาง 
ปี 2566-2567 

ระยะยาว 
ปี 2568-2569 

(1) KM & Innovation 
Strategy with Smart 
Support  

KM & Innovative 
Ideas Promotion 
Integrated KM & 
Innovation  

KM & Innovation 
Sharing & Create 
Value 

Continued Value 
Creation from  
KM & Innovation 

(2) Product 
Innovation:               
New Product 
Development 

New Product & Raw 
Material 
Development  
(for Business Growth) 

New Product 
Segment  
(for New Factory, 
New Business and 
HVP) 

Medical Innovation 
(Product integration 
between medicine and 
service  

(3) Process 
Innovation: Supply 
Chain Management 
and Smart Process  

Lean & Efficient 
Manufacturing (TPS) 
Supply Chain 
Continuity 
Management 
Construction of 
Rungsit Factory 
Phase-II 

Lean & Efficient 
Manufacturing (TPS) 
Supply Chain & 
Procurement 
Integration 
Utilization of Rungsit 
Factory Phase-II  

GPO Platform (Medical & 
Logistics Business 
Integration) 

(4) Business 
Innovation: Business 
Development & 
Sustainability 

Social Project 
Collaboration 
(วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ชนิด 3 และ 4 สายพันธุ์)  

Social Project 
Collaboration 
(วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ชนิด 3 และ 4 สายพันธุ์)  

Social Project 
Collaboration 

Business 
Development 
Partnership 
(วัคซีน COVID-19 
สมุนไพร กัญชา/กัญชง 
ที่ดินหนองใหญ่ ยารักษา
โรคมะเร็ง และอ่ืนๆ) 

Business 
Development 
Partnership for 
Growth and CPTPP's 
Risk Response 
(วัคซีน COVID-19 
สมุนไพร กัญชา/กัญชง 
ที่ดินหนองใหญ่ และ
อ่ืนๆ) 

Business Development 
Partnership for aiming to 
Medical & Logistics Hub 
(ยารักษาโรคมะเร็ง และ
อ่ืนๆ) 

(2) การน า Business Portfolio ขององค์กรมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการ
นวัตกรรม 

โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความส าคัญและพัฒนาสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวางยุทธศาสตร์
และเป้าหมายการเติบโตขององค์กรในแต่ละระยะเพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการ 
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นวัตกรรมกระบวนการ หรือธุรกิจใหม่ขององค์กร ที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่าแต่ละส่วนของธุรกิจ (Business 
Portfolio) ขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งสามารถก าหนดแนวทางในการแบ่งได้ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. ธุรกิจหลัก (Main) คือ ยาแผนปัจจุบัน ทีป่ระกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 5 กลุ่ม ได้แก่ ARV CVS 
Infection CNS และอ่ืนๆ 

2. ธุรกิจรอง (Support) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม ได้แก ่เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และ
อาหารเสริม 

3. การสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Creation) จากธุรกิจที่พัฒนาขึ้นใหมใ่นอนาคต 
 

 
รูปที่ 2-1: การสร้างมูลค่าแต่ละส่วนของธุรกิจ (Business Portfolio) ขององค์การเภสัชกรรม 
 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) เป็นไปตามเป้าหมายในแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวที่องค์กรก าหนด ควรมีการก าหนดขอบเขต (Limit) ของเป้าหมายที่ส าคัญเพ่ือเป็นกรอบ
การด าเนินงาน (Business Framework) ให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและการกระจายความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ตามตวัอย่าง ดังนี้ 

 สัดส่วนรายได้จากธุรกิจ (Revenue Proportion) 
o เป้าหมายรายได้จากธุรกิจหลัก ≥ 70% ของรายไดร้วม 
o เป้าหมายรายได้จากธุรกิจรอง ≥ 10% ของรายไดร้วม 
o เป้าหมายรายได้จากธุรกิจใหม ่≥ 10% ของรายไดร้วม 

 สัดส่วนรายได้จากแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Product limit) ≤ 30% ของรายได้รวม  
 อัตราก าไรขั้นต้นของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Gross Profit) ≥ 30% (ยกเว้นยาหรือผลิตภัณฑ์

นโยบาย)  
2.1 วิ เ ค ร าะห์ และคั ด เลื อก โครงการ เพื่ อจั ดสั ดส่ วนของน วัตกรรม  (Innovation Portfolio 

Management) รองรับการสร้างมูลค่าในแต่ละส่วนของธุรกิจขององค์กร (Business Portfolio)  
โดยแบ่งแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือรองรับการสร้างมูลค่าของธุรกิจในแต่ละประเภท ออกเป็น 

2 แนวทาง ดังนี้ 
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แนวทางที่ 1: การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service Innovation) 
นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เพ่ือรองรับการสร้างมูลค่าของธุรกิจหลักและธุรกิจหลัก 

เริ่มด้วยการวิเคราะห์ส่วนของผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่ม (Product Portfolio Analysis) ซึ่งเป็นเทคนิค
ส าหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจที่แบ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทออกเป็นสี่ประเภท "ดาว (Star)” "วัวเงินสด (Cash 
cow)" "เครื่องหมายค าถาม (Question Mark)" และ "สุนัข (Lazy Dog)" โดยการก าหนดจุดลงบนกราฟที่
ประกอบด้วย ส่วนแบ่งการตลาด (Market share) หรือรายได้ (Revenue) และการเจริญเติบโตของตลาด 
(Market growth) หรืออัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit) โดยการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมให้แก่แต่ละสี่
ประเภทอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือสามารถวิเคราะห์หาประสิทธิภาพสูงสุดของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
และโอกาสในการปรับปรุง ดังรูป 

 

 
รูปที่ 2-2: การวิเคราะห์ส่วนของผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่ม (Product Portfolio Analysis) 
 

 ผลจากการวิเคราะห์ส่วนของผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่ม (Product Portfolio Analysis) สามารถสรุปเป็น
หัวข้อโอกาสในการปรับปรุง และแนวทางในการน านวัตกรรมหรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ 
(Product/Service Innovation or Improvement) และนวัตกรรมหรือการปรับปรุงกระบวนการ (Process 
Innovation or Improvement) มาใช้ในการปรับปรุงเพื่อสร้างมูลค่าของธุรกิจหลักและธุรกิจหลัก ดังนี้ 
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ตารางที่ 2-1: หัวข้อโอกาสในการปรับปรุง และแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมหรือการปรับปรุง 
 

ล าดับที่ หัวข้อโอกาสในการปรับปรุง แนวทางในการพัฒนานวัตกรรมหรือการปรับปรุง 
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติมในกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมรายได้ การทดแทน
ผลิตภัณฑ์เดิม หรือรองรับการเติบโตใน
อนาคต 

 นวัตกรรมหรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ (Product 
Innovation or Improvement) เพ่ือเพ่ิม
รายได้ การทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม หรือรองรับ
การเติบโตในอนาคต 

 นวัตกรรมหรือการปรับปรุงบริการ (Service 
Innovation or Improvement) เพ่ือสนับสนุน
การขาย 

2 การลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์เพ่ือโอกาส
ในการเพิ่มยอดขาย 

 การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ (Product 
Improvement) เพ่ือลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ 

 นวัตกรรมหรือการปรับปรุงกระบวนการ 
(Process Innovation or Improvement) 
เพ่ือลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ 

3 การเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิตเพ่ือรองรับยอดขายที่เพ่ิมข้ึน 

 นวัตกรรมหรือการปรับปรุงกระบวนการ 
(Process Innovation or Improvement) 
เพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิต 

4 การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
และโอกาสในการเพิ่มยอดขาย 

 นวัตกรรมหรือการปรับปรุงกระบวนการ 
(Process Innovation or Improvement) 
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

5 การลดหรือยกเลิกการผลิตส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ประเภทสุนัข (Lazy Dog)" 
และเตรียมกระบวนการผลิตส าหรับการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 นวัตกรรมหรือการปรับปรุงกระบวนการ 
(Process Innovation or Improvement) 
ส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 
ทั้งนี้  เพ่ือให้การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service Innovation) 

นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เป็นไปตามเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวที่องค์กร
ก าหนดในการสร้างมูลค่าของธุรกิจหลักและธุรกิจหลัก จึงมีการก าหนดเป้าหมายที่ส าคัญเพ่ือเป็นกรอบการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

 สัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ≥ 12% 
ของรายได้ยา อภ. ผลิตเองในแต่ละปี เพ่ือให้เพียงพอต่อการทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมที่ยอดขาย
ลดลงหรือหายไป และสนับสนุนเป้าหมายการเติบโตของรายได้องค์กร 

 การพัฒนานวัตกรรมหรือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Innovation or Improvement) 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมสัดส่วนต้นทุนขาย ≤ 65% ของรายได้รวม ตัวอย่างเช่น  
1. โครงการปรับปรุงกระบวนการบรรจุเพ่ือลดปัญหาฉลากช ารุดของยา Mixt.Carminative 

180 ml มีเป้าหมายในการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ (Packaging Cost) 



45 
 

2. โครงการเพ่ิมก าลังการผลิตสินค้าที่ส าคัญ (LOSARTAN GPO, SIMVASTATIN) มีเป้าหมาย
ในการปรับปรุงเพิ่อการยอดการผลิตเพ่ือลดต้นทุนต่อหน่วย (Cost/unit) จากก าลังการผลิต
ที่เพ่ิมข้ึน  

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบ ารุง Smart Maintenance Application 
Project (S-MAP) มี เป้ าหมายในการลดค่ า ใช้จ่ าย ในการผลิตด้ านการซ่อมบ า รุ ง 
(Maintenance Cost) 

จากนั้น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service Innovation) ที่ผ่านการวิเคราะห์
ส่วนของผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่ม (Product Portfolio Analysis) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาจะเข้าสู่กระบวนการ
ประเมินความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีและสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ และความเป็นไปได้ของผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ์ เพ่ือ
สร้างความมั่นใจว่าผลส าเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งมีกระบวนการและ
หลักเกณฑ์ประเมินนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 2 ระยะจาก Gate-1 ถึง -2 ดังรูป  
 

 
รูปที่ 2-3 : กระบวนการและหลักเกณฑ์ประเมินนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Evaluation) ใน 2 ระยะ 
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ส าหรับนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ที่ผ่านการวิเคราะห์ส่วนของผลิตภัณฑ์แต่ละ

กลุ่ม (Product Portfolio Analysis) เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงจะเข้าสู่กระบวนการประเมินผลการปรับปรุง
กระบวนการเดิมโดยการปรับวิธีการปฏิบัติงาน และการพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนให้ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมกระบวนการมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ซึ่งมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ประเมินนวัตกรรมกระบวนการใน 3 ขั้นตอน ดังรูป 

 

 
รูปที่ 2-4 : กระบวนการและหลักเกณฑ์ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ใน 3 ขั้นตอน 
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แนวทางที่ 2: การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) เพ่ือรองรับการสร้างมูลค่าของ
ธุรกิจใหม่ (New Business) หรือการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Creation) 

เริ่มด้วยการประเมินและจัดล าดับความส าคัญของโครงการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจใหม่ (Potential 
Business Innovation Project Screening) จากความเหมาะสมทางกลยุทธ์ (Strategic fit) และความ
น่าสนใจของการลงทุน (Attractiveness) ตามหลักเกณฑ์ตัวอย่าง ดังรูป 

 
รูปที่ 2-5: หลักเกณฑ์การประเมินและจัดล าดับความส าคัญของโครงการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจใหม่ 
(Potential Business Innovation Project Screening) 

 
ผลที่ได้จะน ามาใช้ในการจัดสรรสัดส่วนของโครงการธุรกิจใหม่ (Business Innovation Portfolio) 

เพ่ือตอบสนองความต้องการขององค์กรด้วยการใช้สินทรัพย์และทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดท า
เป็นหลักเกณฑ์เพ่ือใช้ประเมินและตัดสินใจในการคัดเลือกธุรกิจที่จะน าไปพัฒนาตามระดับของการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนา และระยะเวลาในการพัฒนาเพ่ือสร้างประโยชน์/มูลค่า ดังรูป 
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รูปที่ 2-6: การจัดสรรสัดส่วนของโครงการธุรกิจใหม่ (Business Innovation Portfolio) 

 
โครงการที่ผ่านการจัดสรรสัดส่วนของโครงการธุรกิจใหม ่(Business Innovation Portfolio) จะเข้าสู่

กระบวนการประเมินโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation Evaluation) ต่อไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ในการประเมินความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร โอกาสทางการตลาด ความพร้อมด้านต่างๆ ในการ
ด าเนินงานโครงการ และความเป็นไปได้ของผลตอบแทนของโครงการ เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าผลส าเร็จของ
โครงการจะเป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ประเมินโครงการนวัตกรรมธุรกิจใน 
3 ระยะจาก Gate-1 ถึง Gate-3 ดังรูป 
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รูปที่ 2-7: กระบวนการและหลักเกณฑ์ประเมินโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Evaluation) ใน 3 ระยะ 
 

ส าหรับการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) ในแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์การ
เภสัขกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ห่วงโซ่การสร้างมูลค่าในการด าเนินธุรกิจองค์การเภสัชกรรม 
เพ่ือตอบสนองภารกิจตามบทบาทหน้าที่ขององค์กรและรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ด้วยการสร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาโครงการเพ่ือความมั่นคงทางยา (Social Project Collaboration) และพัฒนาธุรกิจร่วมกับ
พันธมิตร (Business Development with Partnership) ในหลายรูปแบบ ดังนี้ 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Development) ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์
สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาด และผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างความมั่นคงของระบบสาธารณสุขของ
ประเทศ ได้แก่ โครงการสมุนไพรและกัญชา/กัญชง โครงการเวชภัณฑ์หน้ากาก N95 โครงการวัคซีน COVID-
19 โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic ชนิด cell-based โครงการยารักษาโรคมะเร็ง  

 การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจโดยการขยายธุรกิจเพ่ือการเข้าถึงลูกค้า (Forward Integration) โดย
การพัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆ เพ่ือสร้างโอกาสในการขายและบริการลูกค้าให้มีความสะดวกและง่ายต่อการ
เข้าถึงมากยิ่งขึ้น ได้แก่ โครงการ GPO Franchise 

 การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจโดยการขยายสู่ธุรกิจต้นน้ าในการผลิตวัตถุดิบ (Backward Integration) 
ได้แก่ โครงการการผลิตวัตถุดิบทางยา (API) โดยพัฒนาการผลิตวัตถุดิบทางเภสัชกรรมขึ้นใช้ภายในประเทศ 
เพ่ือทดแทนการน าเข้าและช่วยลดภาระต้นทุนค่าวัตถุดิบขององค์การเภสัชกรรม 

 การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจใหม่เชิงบูรณาการ (Business Integration) ได้แก่ โครงการ GPO pro 
lab เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการให้บริการ และโครงการการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ (หนองใหญ่) เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากการน าสินทรัพย์ที่องค์การเภสัชกรรมมีไปใช้ประโยชน์ที่สามารถสนับสนุนการบูรณาการกับธุรกิจ
ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
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การด าเนินการวิเคราะห์ทั้งในแนวทางท่ี 1: การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and 
Service Innovation) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เพ่ือรองรับการสร้างมูลค่าของธุรกิจ
หลักและธุรกิจหลัก และในแนวทางที่ 2: การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) เพ่ือรองรับการ
สร้างมูลค่าของธุรกิจใหม่ (New Business) หรือการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Creation) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการ
จัดการ Innovation Portfolio จะมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพที่จะขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรทั้ง
ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ให้เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 2-8: การจัดการ Innovation Portfolio เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว 
 
(3) น าผลการจัดสัดส่วนของนวัตกรรม (Innovation Portfolio) ไปใช้ในการจัดท ารูปแบบธุรกิจของ

องค์กร (Business Model)  
ผลการวิเคราะห์เพ่ือจัดสัดส่วนของนวัตกรรม (Innovation Portfolio) มาใช้เป็นปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญ

ในการจัดท ารูปแบบธุรกิจขององค์กร (Busness Model) และองค์ประกอบของรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมเพ่ือ
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรที่สอดคล้องกับต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ทั้ง 3 
ระยะเพ่ือใช้ในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ซ่ึงมีรายละเอียดของรูปแบบธุรกิจในแต่ละระยะ ดังนี้ 
ระยะสั้น (Short-term): สร้างความเข้มแข็งของ Supply Chain และพัฒนา 1st Business S-curve  

เป็นช่วงที่ต้องเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคระบาด Covid-19 ที่ยังส่งผลต่อเนื่อง การ
เข้าร่วมข้อตกลง CPTPP และการสร้างโอกาสจาก “การเปลี่ยนแปลงของวิธีการรักษาและรูปแบบการใช้
ยา” ที่จะส่งผลต่อความต้องการของลูกค้าและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ที่สามารถพัฒนาเป็น
รูปแบบธุรกิจเพ่ือรองรับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์โดยการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า 
(Business Innovation) โดยการสร้างโอกาสที่เกิดจาก “การเปลี่ยนแปลงของวิธีการรักษาและรูปแบบการ
ใช้ยา” ที่จะส่งผลต่อความต้องการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคจากการใช้ธรรมชาติและ
อาหารเป็นยาเพ่ือรักษาโรค หรือความบกพร่องต่างๆ (Nature and Food as Remedies) ด้วยการพัฒนา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เริ่มสร้างการเติบโตของรายได้จากจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมถึงกัญชาและกัญชง , วัคซีน 
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COVID-19, GPO Franchise, GPO pro lab, เวชภัณฑ์หน้ากาก N95 ร่วมกับการศึกษาและพัฒนาธุรกิจ 
(Business Development) อ่ืนๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ห่วงโซ่การสร้างมูลค่าในการด าเนิน
ธุรกิจองค์การเภสัชกรรม เพ่ือตอบสนองภารกิจตามบทบาทหน้าที่ขององค์กรและรองรับการเติบโตทางธุรกิจ 
ด้ วยการสร้ างความร่ วม มือในการพัฒนาโครงการ เพื่ อความ ม่ันคงทางยา ( Social Project 
Collaboration) และพัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตร (Business Development with Partnership) 
(KEY PARTNER: KP) ซึ่งสามารถก าหนดเป็นรูปแบบธุรกิจในระยะสั้นได้ ดังนี้ 

 

 
รูปที่ 2-9: Business Model ระยะสั้น (Short-term)  
 

ระยะสั้น: สร้างความเข้มแข็งของ Supply Chain และพัฒนา 1st Business S-curve มีปัจจัยในการ
ขับเคลื่อนมูลค่าธุรกิจที่ส าคัญของ Business Model ภายใต้วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในด้านนวัตกรรม 
ได้แก่ Key Driver : พัฒนา 1st Business S-curve – รายได้ธุรกิจใหม่ (ผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมถึงกัญชาและ
กัญชง, วัคซีน COVID-19, GPO Franchise, GPO pro lab, เวชภัณฑ์หน้ากาก N95) 
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ระยะกลาง (Medium-term): มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของยา เวชภัณฑ์ และการจัดส่ง (Medical & 
Logistics Hub)  

เป็นช่วงที่องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารห่วงโซ่อุปทานทั้งการบริการจัดหาผลิตภัณฑ์และ
การผลิต (Procurement and Manufacturing Supply Chain) มาบูรณาการเพื่อสร้างคุณค่า (Business 
Integration) เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุขของประเทศอย่าง
เต็มประสิทธิภาพโดยการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ของการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการจัดการผลิตที่มีอยู่ เดิม  กับรูปแบบการบริการใหม่ๆ โดยการน าเทคโนโลยี Digital 
Healthcare เข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือยกระดับวิธีการรักษาหรือการดูแลสุขภาพ บริการที่สร้างมูลค่าเพ่ิม 
(Value-added Services) ที่สามารถพัฒนาเป็นรูปแบบธุรกิจเพ่ือรองรับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์โดยการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า (Business Innovation) เพ่ิมเติมจากการผลิตวัตถุดิบทาง
ยา (API) และการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ (หนองใหญ่) โดยการสร้างความร่วมมือในการพัฒนากับ
พันธมิตร (KEY PARTNER: KP) พร้อมทั้งน าฐานข้อมูลลูกค้าที่พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพและองค์ความรู้จากความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศมาร่วมสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน (KEY RESOURCES: KR) มีนวัตกรรมใหม่ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายในระบบ
บริการสุขภาพ ควบคู่ไปกับการตอบสนองต่อความเสี่ยงต่างๆ และรองรับเป้าหมายการเติบโตขององค์กรใน
อนาคต ซึ่งสามารถก าหนดเป็นรูปแบบธุรกิจในระยะกลางได้ ดังนี้ 
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รูปที่ 2-10: Business Model ระยะกลาง (Medium-term)  

 
ในระยะกลาง (Medium-term): มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของยา เวชภัณฑ์ และการจัดส่ง (Medical & 

Logistics Hub) ยังคงมีปัจจัยในการขับเคลื่อนมูลค่าธุรกิจที่ส าคัญของ Business Model ภายใต้วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ในด้านนวัตกรรมเพ่ิมเติมจากระยะสั้น ได้แก่ Key Driver : 1st Business S-curve (เพ่ิมเติม) – 
การเติบโตของรายได้จากธุรกิจใหม่ (การผลิตวัตถุดิบทางยา (API) และการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์หนอง
ใหญ)่ 
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ระยะยาว (Long-term): Medical & Logistics Hub และพัฒนา 2nd Business S-curve 
เป็นช่วงที่องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารห่วงโซ่อุปทานทั้งการบริการจัดหาผลิตภัณฑ์และ

การผลิต (Procurement and Manufacturing Supply Chain) มาบูรณาการเพื่อสร้างคุณค่า (Business 
Integration) เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิม่เติมจากการสร้างความม่ันคงด้านสาธารณสุขของประเทศ”  
ที่สามารถพัฒนาเป็นรูปแบบธุรกิจเพ่ือรองรับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ โดยการพัฒนา
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า (Business Innovation) โดยการและการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic ชนิด 
cell-based และการก่อสร้างโรงงานเพ่ือการพัฒนายารักษาโรคมะเร็งที่เป็นการทดแทนการน าเข้าจาก
ต่างประเทศและเป็นการแก้ปัญหาการเข้าถึงยาของผู้ป่วย โดยกระบวนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ
ธุรกิจ และการบูรณาการเพื่อสร้างคุณค่า (Business Integration) (KEY ACTIVITY: KA) ที่เป็นการสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนากับพันธมิตร (KEY PARTNER: KP) ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพโดยการน า
ทรัพยากร และองค์ความรู้จากความร่วมมือกับพันธมิตรภายในประเทศมาร่วมสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน (KEY RESOURCES: KR) มีนวัตกรรมใหม่ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายในระบบ
บริการสุขภาพ ควบคู่ไปกับการตอบสนองต่อความเสี่ยงต่างๆ และรองรับเป้าหมายการเติบโตขององค์กรใน
อนาคต ซึ่งสามารถก าหนดเป็นรูปแบบธุรกิจในระยะยาวได้ ดังนี้ 
 

 
รูปที่ 2-11: Business Model ระยะยาว (Long-term)  

 
รูปแบบธุรกิจขององค์การเภสัชกรรมในระยะยาว (Long-term) ที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านยาและ

บริการจัดหา/จัดส่ง (Medical & Logistics Hub) มีปัจจัยในการขับเคลื่อนมูลค่าธุรกิจที่ส าคัญของ Business 
Model ภายใต้วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในด้านนวัตกรรมเพ่ิมเติมจากระยะกลาง ได้แก่ Key Driver : 2nd 
Business S-curve – การเติบโตของรายได้จากธุรกิจใหม่ (การพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic ชนิด 
cell-based และการก่อสร้างโรงงานเพ่ือการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง)  
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ส่วนที่ 2: ระบบพื้นฐานด้านการจัดการนวัตกรรม (Innovation Foundation) 
ระบบพ้ืนฐานด้านการจัดการนวัตกรรม ( Innovation Foundation) คือ ระบบการจัดการอันเป็น

ปัจจัยส าคัญท่ีช่วยขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสริมให้องค์กรสามารถด าเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการจัดการนวัตกรรม  (Innovation Management Strategy) ที่ก านด ที่
ประกอบด้วย 
(1) โครงสร้างการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM&IM Structure) 

โดยการก าหนดโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม ทั้งใน
ระดับนโยบายและในระดับการถ่ายทอดเพ่ือการน าไปปฏิบัติ ดังนี้ 

 
รูปที่ 2-12: โครงสร้างการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมในระดับนโยบาย (Policy Structure) 
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โครงสร้างก าหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม มีบทบาท
หน้าที่ในการก าหนดทิศทางและนโยบายด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการด าเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
เพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
แผนยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ขององค์กร  

2) ก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งการทบทวนการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการด้านต่างๆ และคณะท างานในการจัดการความรู้ขององค์กร 

3) ก าหนดแนวทาง กฎบัตร กระบวนการ การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกและประเมินความคุ้มค่าของการจัดการความรู้และนวัตกรรมที่ส าคัญ/จ าเป็นขององค์กร 

4) สนับสนุนและส่งเสริมในด้านๆ แก่คณะกรรมการ คณะท างาน และหน่วยงานในการด าเนินการ
ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งการน าไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การปฏิบัติงานขององค์กร 

5) ติดตามการรายงานผลการจัดการความรู้และนวัตกรรมจากคณะท างานขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม เป็นรายไตรมาส 

6) น าผลการติดตามและรายงานผลการจัดการความรู้และนวัตกรรมมาใช้ในการปรับทิศทางการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการขององค์กร 
 

 
รูปที่ 2-13: โครงสร้างการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมในระดับการน าไปปฏิบัติ (Operation 
Structure) 
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โดยโครงสร้างก าหนดให้มีคณะท างานที่มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติและคุณสมบัติ ได้แก่ 
คณะท างานด้านการมุ่งเน้นด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณสมบัติคณะท างานด้านการมุ่งเน้นด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ดังนี้ 

1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ
องค์กร น ามาจัดท าเป็นแผนแม่บทการจัดการความรู้และนวัตกรรมเพ่ือขออนุมัติจาก
คณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม น ามาใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน เพ่ื อ
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ขององค์กร  

2) จัดท าแนวทาง กฎบัตร กระบวนการ การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน หลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกและประเมินความคุ้มค่าของการจัดการความรู้และนวัตกรรมที่ส าคัญ/จ าเป็นขององค์กร 
และถ่ายทอดลงไปสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

3) สร้างระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรมให้เป็นเครื่องมือพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ ควบคู่ไป
กับการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และมุ่งไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

4) สนับสนุนในด้านๆ แก่คณะกรรมการและหน่วยงานในการด าเนินการด้านการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม รวมทั้งการน าไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

5) ศึกษา หาข้อมูล แนวทาง (Guideline) และเครื่องมือที่สามารถน ามาใช้สนับสนุน/ปรับปรุงการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้และนวัตกรรมในด้านต่างๆ 

6) ติดตามรวบรวมการประเมินผลลัพธ์และประเมินประสิทธิผลของระบบการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรในการน าไปปฏิบัติที่ส่งผลให้ประโยชน์และสร้างตุณ
ค่าให้กับองค์กร  

ส าหรับคุณสมบัติคณะท างานด้านการมุ่งเน้นด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วย 2 
ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1: ความรู้พื้นฐาน (Basic Knowledge) 

ล าดับ
ที ่

Basic Knowledge ค าอธิบาย 

1 ความรู้และความเข้าใจในธุรกิจ 
(Business Acumen)   

ความรู้และความเข้าใจในประเภทและขั้นตอนการด าเนินธรุกิจ รวมทั้ง
ความสามารถในการระบไุด้ถึงกลุม่ลูกค้าเป้าหมาย คู่แข่งขัน และช่องทาง
ใหม่ๆ ในการด าเนินธุรกิจได ้

2 ความรู้ในหลักเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพองค์กร (Quality 
Appraisal Criteria) 

ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาองค์กรตา่งๆ ตาม
มาตรฐานสากล และตามที่หน่วยงานราชการ และหน่วยงานของรัฐใช้
ก ากับ ประเมิน และพัฒนาการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ สามารถน า
หลักการมาปรับใช้ โดยการวิเคราะห์หาโอกาสในการปรบัปรุง เพื่อน ามา
ก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานให้แก่
องค์กร 
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ส่วนที่ 2: สมรรถนะ (Competency) 
ล าดับ

ที ่
Competency ค าอธิบาย 

1 การตัดสินใจ 
(Decision Making)    

การประเมินข้อมลูและแนวทางเลอืก และเลือกแนวทางเลือกที่ดีท่ีสดุ 
เพื่อให้บรรลุถึงความต้องการในการปรับปรุงหรือแก้ไขปญัหาที่เกิดขึน้ของ
สถานการณ์นั้นๆ 

2 ทักษะในการสื่อสาร 
(Communication) 

จัดเตรียม และเลือกใช้ข้อความและค าพูดในการเขยีนเพื่อการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล เวลา สถานการณ์ที่แตกต่างกัน น าไปสู่การ
จูงใจให้ผู้อื่นมีความคดิเห็นคล้อยตามและปฏิบัตติาม รวมทั้งการ
สนับสนุนใหผู้้อื่นยึดมั่นต่อแผนงานและเป้าหมายการท างานท่ีก าหนดขึ้น
ร่วมกัน 

3 การอ านวยการ  
(Facilitation) 

การจัดการ ติดต่อประสานงาน และเตรียมความพร้อมของการประชุม
กลุ่มหรือทีมงาน รวมทั้งการสื่อสารและน าเสนอ และการช้ีแนะแนวทาง
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในท่ีประชุมกลุม่หรือทีมงาน 

4 การให้ค าปรึกษา 
(Consulting) 

ความเข้าใจในความต้องการหรือความคาดหวัง และปัญหาทีเ่กิดขึ้นของผู้
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ที่เกีย่วข้องถึงแนวทาง
หรือทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กิดขึ้น 

5 การสร้างเครือข่ายและท างาน
ร่วมกับผู้อื่น (Collaboration and 
Networking)  

การสร้างความสมัพันธ์ และสร้างเครือข่ายกับกลุม่บุคคลในระดับต่างๆ 
ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการสนับสนุนหรือการมี
ส่วนร่วมในโครงการตา่งๆ ที่ก าหนดขึ้น ด้วยการเป็นพันธมิตร 
(Partnership) หรือส่วนหน่ึงของทีมงานของหน่วยงานและองค์กร 

6 การจูงใจผู้อื่น  
(Motivating Others) 

การวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังและลักษณะที่แตกต่างกันไป
ของแต่ละกลุม่/บุคคล รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้เทคนิค และ
วิธีการจูงใจและชักชวนผู้อื่นให้มีความคิดเห็นคล้อยตามและปฏิบตัิตามได้ 

 
ส าหรับบทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของคณะประสานงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM & IM 

Facilitators) ประกอบด้วย 
คณะประสานงานการจัดการความรู้ (KM Facilitator) มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) รับนโยบายจากคณะท างานฯ เพ่ือน าไปผลักดันกระบวนการจัดการความรู้ ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) ก าหนดความรู้ที่ส าคัญต่อการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมาย 
2) สร้าง/แสวงหาความรู้ที่ส าคัญจากแหล่งความรู้ทั้งภายในและภายนอก 
3) รวบรวม เรียบเรียงและจัดเก็บความรู้ พร้อมทั้งท าให้ผู้ใช้เข้าถึงได้อย่างทันกาลและทั่วถึง 
4) การแลกเปลี่ยนความรู้ภายในและภายนอกองค์กร 
5) การรักษาความรู้ ท าให้ทันสมัย ยกระดับ และ/หรือต่อยอดความรู้ที่ส าคัญอย่างต่อเนื่อง 
6) การน าความรู้มาใช้เพื่อการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์และการเรียนรู้ระดับองค์กร 

2) ประสานงานการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้จากหน่วยงานภายนอก (ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย) มาสนับสนุนการจัดการความรู้ในทุกขั้นตอน 

3) ประสานงานในการจัดอบรมให้ความรู้ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน และวิธีอ่ืนๆ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการความรู้ขององค์กร  
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4) สนับสนุนให้หน่วยงานด าเนินการด้านการจัดการความรู้ รวมทั้งการน าองค์ความรู้ที่มีไป
ประยุกต์ใช้ โดยมุ่งหวังให้เป็นการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงาน 

5) ก าหนดแนวทางและด าเนินการสอบทานการด าเนินงานของกระบวนการที่ส าคัญด้าน KM (KM 
audit) 

6) สนับสนุนและประสานงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะท างานขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้ 

คณะประสานงานการจัดการนวัตกรรม (IM Facilitator) มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) รับนโยบายจากคณะท างานฯ เพ่ือน าไปผลักดันกระบวนการจัดการนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 กระบวนการบริหารจัดการความรู้และการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
 กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ 
 กระบวนการวิเคราะห์ คัดเลือก ความคิดสร้างสรรค์ โดยตอบสนอง VOC VOS  
 กระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรม  
 กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  
 กระบวนการน านวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

2) ประสานงานการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้จากหน่วยงานภายนอก (ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย) มาสนับสนุนการจัดการนวัตกรรมในทุกขั้นตอน 

3) ประสานงานในการจัดอบรมให้ความรู้ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน และวิธีอ่ืนๆ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการนวัตกรรมขององค์กร  

4) สนับสนุนให้หน่วยงานด าเนินการด้านการจัดการนวัตกรรม รวมทั้งการน านวัตกรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

5) ก าหนดแนวทางและด าเนินการสอบทานการด าเนินงานของกระบวนการที่ส าคัญด้านการจัดการ
นวัตกรรม (IM audit) 

6) สนับสนุนและประสานงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะท างานขับเคลื่อนการจัดการ
นวัตกรรม 

โดยส าหรับคุณสมบัติของคณะประสานงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM & IM Facilitators) 
จะประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1: ความรู้พื้นฐาน (Basic Knowledge) 

ล าดับ
ที ่

Basic Knowledge ค าอธิบาย 

1 ความรู้และความเข้าใจในธุรกิจ 
(Business Acumen)   

ความรู้และความเข้าใจในประเภทและขั้นตอนการด าเนินธรุกิจ รวมทั้ง
ความสามารถในการระบไุด้ถึงกลุม่ลูกค้าเป้าหมาย คู่แข่งขัน และช่องทาง
ใหม่ๆ ในการด าเนินธุรกิจได ้

2 ความรู้ในหลักเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพองค์กร (Quality 
Appraisal Criteria) 

ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาองค์กรตา่งๆ ตาม
มาตรฐานสากล และตามที่หน่วยงานราชการ และหน่วยงานของรัฐใช้
ก ากับ ประเมิน และพัฒนาการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ สามารถน า
หลักการมาปรับใช้ โดยการวิเคราะห์หาโอกาสในการปรบัปรุง เพื่อน ามา
ก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานให้แก่
องค์กร 
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ส่วนที่ 2: สมรรถนะ (Competency) 

ล าดับ
ที ่

Competency ค าอธิบาย 

1 การอ านวยการ  
(Facilitation) 

การจัดการ ติดต่อประสานงาน และเตรียมความพร้อมของการประชุม
กลุ่มหรือทีมงาน รวมทั้งการสื่อสารและน าเสนอ และการช้ีแนะแนวทาง
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในท่ีประชุมกลุม่หรือทีมงาน 

2 การให้ค าปรึกษา 
(Consulting) 

ความเข้าใจในความต้องการหรือความคาดหวัง และปัญหาทีเ่กิดขึ้นของผู้
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ที่เกีย่วข้องถึงแนวทาง
หรือทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กิดขึ้น 

3 ทักษะการใช้งานเครื่องมือเพื่อการ
พัฒนานวัตกรรมและการปรับปรุง
งาน (Innovation and 
Improvement Tools 
Management) 

ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการน าเครื่องมือต่างๆ เช่น 
Supply Chain Management, Lean Management, Problem 
Solving, Creative & Design Thinking Quality Function 
Deployment, Business Development ไปใช้ในการจัดการเพื่อการ
พัฒนานวัตกรรมและการปรับปรุงงานภายในองค์กร  

4 การใช้งานระบบดิจิทลัและ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน KM&IM 
(Digital & Information 
Technology) 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการใช้
งานระบบดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศด้าน KM&IM รวมทั้งการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน ตลอดจนการ
น ามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรงุการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

5 การติดตามและประเมินผล (KM & 
IM Monitoring and Evaluation) 

การใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ ตดิตามข้อมูลและประเมินผลงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และนวัตกรรม จนสามารถได้ข้อมลูที่
ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามความต้องการได้อย่างทันเวลา รวมทัง้
สามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาวเิคราะห์ จัดล าดับความส าคญั และสรปุเป็น
ประเด็นส าคญัน าเสนอต่อผู้บริหารอย่างเป็นข้ันเป็นตอนและเข้าใจงา่ย 

 
(2) ค่านิยมด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM&IM Core Value)  

โดยการส่งเสริมให้เกิดค่านิยมและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการจัดการความรู้และนวัตกรรมควบคู่กันไป
เพ่ือให้วิสัยทัศน์และภารกิจส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่องค์กรมุ่งหวัง การสร้างค่านิยมของ GPO จึงเป็นเครื่องมือ
ส าคัญ อันจะเป็นแนวประพฤติปฏิบัติของบุคลากรที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน GPO จึงมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมเป็นเบื้องต้น ด้วยการทบทวนและก าหนดค่านิยมใหม่ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับทิศทางการด าเนินงานขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยมีองค์ประกอบหลักในการพิจารณา คือ 
วิสัยทัศน์, ภารกิจ และยุทธศาสตร์องค์กร และผู้อ านวยการได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนค่านิยม มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้วัฒนธรรมที่องค์กรต้องการได้รับการทบทวนให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และได้รับการ
ถ่ายทอดไปยังกการจัดการในด้านต่างๆ จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรและเกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและ
องค์กร อันมีการก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้ 

1. บุคลากรทุกระดับประพฤติตนอย่างเคร่งครัดและสม่ าเสมอภายใต้ค่านิยมของ GPO ด้วยการ
ปฏิบัติตนตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 

G Good product ผลิตภัณฑ์ดี 
Good service มีจิตบริการ 
Good governance ธรรมาภิบาลมุ่งม่ัน 
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P People trust ให้เกียรติต่อกัน 
People happiness ท างานเป็นสุข 
People knowledge ใฝ่หาเรียนรู้ 

O Ownership ร่วมเป็นเจ้าของ 
Optimist มองโลกแง่ดี 
Open mind มีใจเปิดกว้าง 

 
2. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกกระบวนการ ต้องมีความสอดคล้องกับค่านิยมของ 

GPO โดยให้ความส าคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมการยกย่องชมเชยต่างๆ เป็นต้น 
 

3. ให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ “บุคลากรตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไปทุกคน” ในการ
ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ การชี้แจง การถ่ายทอด การสังเกต การพัฒนา 
และการปลูกฝังค่านิยม GPO ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ตลอดจนทีมงาน หรือหน่วยงานที่ตน
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปลูกฝังค่านิยม GPO ในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น อาทิ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม
ซ้อมดับเพลิง กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ และกิจกรรมการประชุม เป็นต้น 

ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว การจัดการความรู้และนวัตกรรมจึงรับนโยบายและแนวทางการเสริมสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กรมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดค่านิยมด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM&IM 
Core Value) โดยคัดเลือกค่านิยมจ านวน 3 หัวข้อ ที่จะส่งผลอย่างสูงต่อการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
ได้แก่  

 

นอกจากนี้ เพ่ือส่งเสริมให้วัฒนธรรมองค์กรมีความเข้มแข็ง ส่งผลให้การด าเนินงานของ GPO บรรลุ
วิสัยทัศน์ ภารกิจและยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการก าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (DO) และ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (DON’T) ตามค่านิยมให้ชัดเจนเพ่ือให้บุคลากรได้ประพฤติปฏิบัติ  ทั้งของผู้บริหาร
ระดับสูงและพนักงาน ดังนี้ 
พฤติกรรมตามค่านิยมของผู้บริหารระดับสูง (Role Model) 
Good governance ธรรมาภิบาลมุ่งม่ัน 

พฤติกรรมการแสดงออกถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ โปร่งใส มีคณุธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดย
ค านึงถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกดิขึ้นเสมอ 
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Do Don’t 

- ติดตามความคืบหน้า ให้ความรู้ ให้ค าแนะน าแก่
พนักงานในการแก้ไข ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
เพื่อให้งานท่ีมอบหมายบรรลุความส าเร็จ 

- ปฏิบัติตามกฎระเบยีบและมาตรฐานการท างานของ
องค์การอย่างเคร่งครดั 

- ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสตัยส์ุจรติ ตรงไปตรงมา 
เปิดเผย และพร้อมให้ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

- เมื่อพบสิ่งผดิปกติหรือพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสม ให้
ตักเตือนพนักงานทันท ี

- ตั้งใจท างานท่ีรับผิดชอบ ปกป้องและรักษาผลประโยชน์
ขององค์การอย่างสุดความสามารถ  

- เจตนาสอนงาน ให้ความรู้ที่ส าคัญแก่พนักงานไม่
ครบถ้วน 

- เบิกค่าใช้จ่ายเกินจริง 

- เจตนาละเลยการบังคับใช้กฎระเบยีบข้อบังคับ 

- น าทรัพยากรขององค์การหรือเวลาในการท างาน ไปใช้
เรื่องส่วนตัว 

- ไม่รับผิดชอบต่อความผดิที่เกิดขึ้นในหน่วยงานตนเอง
บังคับบัญชา โดยโยนความผิดให้กบัพนักงาน 

- แจ้งข้อมูลเท็จ เพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง 

 

People trust ให้เกียรติต่อกัน 
พฤติกรรมการแสดงออกถึงการเคารพและยอมรับในความแตกต่าง ให้เกียรติและไว้ใจกัน รับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่นด้วยความใส่ใจ แม้ไม่เห็นด้วย รวมทั้งรักษาค าพูดของตนเอง รักษาความลับของผู้อื่นและขององค์การ 
Do Don’t 

- ยอมรับ ช่ืนชม และเชื่อมั่น ในความรู้ความสามารถและ
ความส าเร็จของผู้อื่น 

- รักษาข้อมูล/ความลับของลูกค้า ผูอ้ื่น และองค์การ 

- รับฟังความเห็นตา่งอย่างเปิดใจ ไม่ใช้อารมณ์ และน า
กลับไปคดิทบทวนไตร่ตรอง 

- กล้าเปิดเผยและยอมรับความผดิพลาดของตนเอง 

- รักษาค าพูดของตนเอง รับปากแลว้ท าตามที่ตกลงไว ้

- ต าหนิ กลา่วโทษ นินทา หรือพูดลบัหลังผู้อื่น 

- หยอกล้อหรือล้อเลยีนเรื่องส่วนตัวที่กระทบจิตใจของ
ผู้อื่น 

- แบ่งแยกชนช้ัน ทางระดับความรู้และสังคม 

- ไม่รับฟังความคิดเห็นต่างของผู้อื่น ยึดความคิดเห็นของ
ตนเองเป็นที่ตั้ง 

- มีลับลมคมใน แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

 

Ownership ร่วมเป็นเจ้าของ 
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงจิตส านึกของความเป็นเจ้าของ ตระหนักถึงความส าคญัในบทบาทหน้าท่ีความรับผดิชอบ 

พร้อมทุ่มเทความรู้ความสามารถและพลังในการท างานอย่างเต็มที่ และระลึกอยูเ่สมอว่าความส าเร็จของหน่วยงานและ
องค์การ คือความส าเร็จของตนเอง 

Do Don’t 

- ปฏิบัติงานหรือท าหน้าทีด่้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท 

- ช้ีแจงหรือให้ข้อมูลทีถู่กต้อง เมื่อมขี่าวด้านลบเกีย่วกับ
องค์การ 

- ให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลอื และให้ข้อมลูกับ
เพื่อนร่วมงานหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อความส าเร็จใน
ภาพรวมระดับองค์การ 

- เสียสละเวลาส่วนตัวหรือประโยชน์ของตน เพื่อองค์การ 

- เข้าร่วมกิจกรรมขององค์การด้วยความเตม็ใจ 

- ให้ความส าคญัในการจดัการกับความเสีย่งของสายงาน
ตนเองหรือท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

- ใช้อ านาจหน้าที ่หรือแอบอ้างช่ือขององค์การในการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

- พูดและแสดงออก รวมทั้งมีทัศนคติต่อองค์การในแง่ลบ
หรือก่อให้เกิดความเสยีหาย 

- ละเลยความรับผิดชอบ หรือโยนงานให้ผู้อื่น  

- ต่อต้านนโยบายองค์การ ท้ังทางค าพูดหรือการ
แสดงออก 

- ใช้หรือสนับสนุนใหผู้้อื่นใช้ทรัพยากรและเวลาของ
องค์การไปเพื่อการอื่น ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกับผลประโยชน์
หรือภารกจิขององค์การ 
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Good product  ผลิตภัณฑ์ดี 
พฤติกรรมการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการพฒันา ต่อยอดความรู้ และสร้างสรรคผ์ลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพ มีประสิทธภิาพ

ระดับสากล โดยค านึงถึงความปลอดภัย เพื่อส่งมอบให้ทุกคนในสังคม 

Do Don’t 

- สื่อสาร ให้ความส าคัญ สร้างความตระหนัก เรื่อง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์อยา่งสม่ าเสมอ  

- ส่งเสริม กระตุ้น ผลักดันพนักงานให้ด าเนินการตาม
มาตรฐาน GMP และ ISO ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

- ให้ความส าคญักับการวางแผน การแก้ไข การป้องกัน
ปัญหาหรือความเสี่ยงท่ีจะเกดิขึ้น 

- ส่งเสริม กระตุ้น ผลักดันให้พนักงานน าเทคโนโลยีมาใช้
ในกระบวนการท างาน ปรับปรุงกระบวนการท างาน 

- มุ่งเน้นผลลัพธ์ในเชิงปริมาณ การส่งมอบ จ านวน 
มากกว่าคุณภาพของสินค้า หรือความปลอดภัยของ
พนักงาน 

- ไม่ให้ความส าคญักับการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือ 
มาตรฐานการท างานให้เป็นปัจจบุนัและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  

- ไม่ตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดรอบคอบก่อน
การอนุมัติเอกสารทีส่ าคัญ 

- พบหรือทราบความผิดปกติของผลติภัณฑ์หรือ
กระบวนการท างาน แต่ละเลยที่จะสื่อสารหรือขยายผล
ไปยังพนักงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 

 

Good service มีจิตบริการ 
พฤติกรรมการแสดงออกถึงความใส่ใจลูกค้า มุ่งมั่นใหบ้รกิารอยา่งถูกต้อง รวดเร็ว ฉบัไว หาโอกาสสร้างสรรคน์วัตกรรมการ

ให้บริการแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้และสรา้งประสบการณ์ที่ประทับใจแบบเหนือความคาดหมาย 

Do Don’t 

- ยิ้มแย้ม ทักทาย ยกมือไหว้ พูดคุยอย่างเป็นมิตร และให้
เกียรตลิูกค้าหรือผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพ ท้ังค าพูด
และกรยิาท่าทาง 

- แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย สะอาด เหมาะสมกับหนา้ที่
การงาน เวลาและสถานท่ี  

- กระตุ้น เน้นย้ า ให้ค าแนะน าแก่พนักงานปรับปรุง
กระบวนการให้บริการในทุกจุดสัมผัสของการบริการ 

- สนับสนุนให้พนักงานคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการ
ให้บริการแบบใหม่ๆ  หรือหาทางน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การให้บริการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
ให้กับลูกค้าและผูม้าใช้บริการ 

- นิ่งเฉย ไม่แสดงความสนใจ ใส่ใจ เมื่อพบเห็นลูกค้า 

- ไม่คิดมองหาแนวทางใหม่ๆ ในการปรับปรุงการท างาน
หรือการให้บริการ  

- ละเลย หรือด าเนินการล่าช้าในการตอบสนองต่อ
ความคิดในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการที่
พนักงานเสนอแนะ 

 

People knowledge ใฝ่หาเรียนรู้ 
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงจิตใจที่เปิดกว้าง พร้อมเรียนรู้และรับสิ่งใหม่ๆ มีความมานะในการค้นคว้า หาข้อมูล แล้ว

น ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดความช านาญ จนบรรลผุลสัมฤทธ์ิตามทีต่ั้งเป้าไว ้

Do Don’t 

- ค้นคว้าหาความรู้และสิ่งใหม่ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการองค์กร  

- มีส่วนร่วมและกระตือรือร้นกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
พนักงานอย่างสม่ าเสมอ  

- ไม่จัดสรรเวลาให้กับพนักงานในการเรยีนรู้ 
- ท าตัวเป็นคนน้ าเต็มแก้ว รู้แล้วทุกอย่าง ไม่อยากเรียนรู้

อะไรเพิม่เตมิ 

- เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้น รอให้หน่วยงานอื่นแก้ปัญหา
ให ้
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Do Don’t 

- หาโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลรอบข้าง
อย่างสม่ าเสมอ 

- สนับสนุนให้พนักงานกล้าคิดนอกกรอบ กล้าน าเสนอ 
กล้าทดลองท าสิ่งใหม่ๆ  เพื่อให้เกิดการพัฒนา 

- ส่งเสริม ผลักดัน สร้างบรรยากาศให้กับพนักงานในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงการท างานให้ดีและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

- สนับสนุนพนักงานให้บันทึกความรู้ที่เกิดจากการแก้ไข
ปัญหาและสิ่งที่สร้างความส าเร็จ ไว้เป็นฐานความรู้
ส าหรับองค์การ 

- ปฏิเสธความคิดหรือวิธีการใหม่ๆ  ที่พนักงานเสนอแนะ 
พอใจกับการท างานของพนักงานด้วยวิธีการเดิม ๆ 

- เฉื่อยชา ไม่กระตือรือร้น ไมส่นใจเรียนรูส้ิ่งใหม ่

- ไม่รับฟังความคิดเห็นหรือมมุมองที่แตกต่าง มองมุม
เดียวคือมมุของตนเอง 

 

พฤติกรรมตามค่านิยมของพนักงาน 
Good governance ธรรมาภิบาลมุ่งม่ัน 

พฤติกรรมการแสดงออกถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ โปร่งใส มีคณุธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดย
ค านึงถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกดิขึ้นเสมอ 

Do Don’t 

- ปฏิบัติตามกฎระเบยีบและมาตรฐานการท างานของ
องค์การอย่างเคร่งครดั 

- เมื่อพบสิ่งผดิปกติหรือพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสม ให้
รายงานผู้บังคับบญัชาทราบทันที 

- ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสตัยส์ุจรติ ตรงไปตรงมา 
เปิดเผย และพร้อมให้ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

- คอยสอดส่องดูแลหรือคาดการณไ์ว้ล่วงหน้า ว่างานท่ี
ได้รับมอบหมายอาจมีความเสีย่งหรือมีจุดที่อาจเกดิ
ความผิดพลาดขึ้นได้ในด้านใด และเสนอแนวทางการ
ป้องการ/แก้ไขให้ทันท่วงท ี

- ตั้งใจท างานท่ีรับผิดชอบหรือได้รบัมอบหมายให้เต็มที ่
ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ขององค์การอย่างสุด
ความสามารถ  

- เบิกค่าใช้จ่ายเกินจริง 

- ท าเรื่องลืมรูดบัตรบันทึกเวลา เมื่อมาท างานสาย 

- แจ้งข้อมูลเท็จ เพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง 

- น าทรัพยากรขององค์การหรือเวลาในการท างาน ไปใช้
เรื่องส่วนตัว 

- โทษผู้อื่นเมื่อตนเองท าผิด 

 

People trust ให้เกียรติต่อกัน 
พฤติกรรมการแสดงออกถึงการเคารพและยอมรับในความแตกต่าง ให้เกียรติและไว้ใจกัน รับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่นด้วยความใส่ใจ แม้ไม่เห็นด้วย รวมทั้งรักษาค าพูดของตนเอง รักษาความลับของผู้อื่นและขององค์การ 
Do Don’t 

- ยอมรับ ช่ืนชม และเชื่อมั่น ในความรู้ความสามารถและ
ความส าเร็จของผู้อื่น 

- รักษาข้อมูล/ความลับของลูกค้า ผูอ้ื่น และองค์การ 

- รับฟังความเห็นตา่งอย่างเปิดใจ ไม่ใช้อารมณ์ และน า
กลับไปคดิทบทวนไตร่ตรอง 

- กล้าเปิดเผยและยอมรับความผดิพลาดของตนเอง 

- รักษาค าพูดของตนเอง รับปากแลว้ท าตามที่ตกลงไว ้

- ต าหนิ กลา่วโทษ นินทา หรือพูดลบัหลังผู้อื่น 

- หยอกล้อหรือล้อเลยีนเรื่องส่วนตัวที่กระทบจิตใจของ
ผู้อื่น 

- แบ่งแยกชนช้ัน ทางระดับความรู้และสังคม 

- ไม่รับฟังความคิดเห็นต่างของผู้อื่น ยึดความคิดเห็นของ
ตนเองเป็นที่ตั้ง 

- มีลับลมคมใน แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
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Ownership ร่วมเป็นเจ้าของ 
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงจิตส านึกของความเป็นเจ้าของ ตระหนักถึงความส าคญัในบทบาทหน้าท่ีความรับผดิชอบ 

พร้อมทุ่มเทความรู้ความสามารถและพลังในการท างานอย่างเต็มที่ และระลึกอยูเ่สมอว่าความส าเร็จของหน่วยงานและ
องค์การ คือความส าเร็จของตนเอง 

Do Don’t 

- ปฏิบัติงานหรือท าหน้าทีด่้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท 

- ช้ีแจงหรือให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เมื่อมขี่าวด้านลบเกีย่วกับ
องค์การ 

- ให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลอื และให้ข้อมลูกับ
เพื่อนร่วมงานหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อความส าเร็จใน
ภาพรวมระดับองค์การ 

- เสียสละเวลาส่วนตัวหรือประโยชน์ของตน เพื่อองค์การ 

- เข้าร่วมกิจกรรมขององค์การด้วยความเตม็ใจ 

- ใช้อ านาจหน้าที ่หรือแอบอ้างช่ือขององค์การในการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

- พูดถึงองค์การในแง่ลบหรือก่อให้เกิดความเสียหาย 

- ละเลยความรับผิดชอบ หรือโยนงานให้ผู้อื่น  

- ต่อต้านนโยบายองค์การ ท้ังทางค าพูดหรือการ
แสดงออก 

- ใช้หรือสนับสนุนใหผู้้อื่นใช้ทรัพยากรและเวลาของ
องค์การไปเพื่อการอื่น ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกับผลประโยชน์
หรือภารกจิขององค์การ 

 
Good product  ผลิตภัณฑ์ดี 

พฤติกรรมการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนา ต่อยอดความรู้ และสร้างสรรคผ์ลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพ มีประสิทธภิาพ
ระดับสากล โดยค านึงถึงความปลอดภัย เพื่อส่งมอบให้ทุกคนในสังคม 

Do Don’t 

- ค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือ
สร้างสรรคผ์ลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ให้ตรงกบัความต้องการ
ลูกค้าและผู้ใช้งานอยู่เสมอ 

- ปฏิบัติตาม Work Instruction, Manufacturing 

Protocol อย่างเคร่งครัดตามมาตรฐาน GMP และ 
ISO ที่เกี่ยวข้อง 

- ตรวจสอบคุณภาพของงานท่ีท าทุกข้ันตอน รวมทั้ง
วางแผนและประเมินสถานการณห์รือความเสี่ยง
ล่วงหน้า เพื่อหาทางป้องกันปัญหาทีอ่าจเกิดขึ้น 

- น าเสนอแนวทางการน าเทคโนโลยมีาใช้ในกระบวนการ
ท างาน เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

- ส่งมอบผลิตภณัฑ์ที่มคีุณภาพ ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า  

- ไม่ตรวจสอบความถูกต้องของงานให้ละเอียด รอหรือ
หวังว่าหัวหน้าหรือหน่วยงานถัดไป จะช่วยตรวจสอบให ้

- ไม่ศึกษาท าความเข้าใจและ/หรือไม่ปฏิบัตติามขั้นตอน
หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว ้

- ไม่ใช้ความระมัดระวังในการบรรจหุรือขนย้ายผลิตภณัฑ์ 
จนก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกดิความเสยีหาย และมี
ผลกระทบต่อลูกค้า 

- ลัดขั้นตอนการท างานเพื่อให้งานเสร็จเร็ว เน้นปริมาณ
ของงานโดยไม่ใส่ใจคุณภาพหรือความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นในขั้นตอนถัดไป 

- พบหรือทราบความผิดปกติของผลติภัณฑ์หรือ
กระบวนการท างาน แต่ไม่แจ้งให้ผูบ้ังคับบัญชา/ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ กลับวางเฉยหรือปล่อยผ่าน 

 
Good service มีจิตบริการ 

พฤติกรรมการแสดงออกถึงความใส่ใจลูกค้า มุ่งมั่นใหบ้รกิารอยา่งถูกต้อง รวดเร็ว ฉบัไว หาโอกาสสร้างสรรคน์วัตกรรมการ
ให้บริการแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้และสรา้งประสบการณ์ที่ประทับใจแบบเหนือความคาดหมาย 

Do Don’t 

- ยิ้มแย้ม ทักทาย ยกมือไหว้ พูดคุยอย่างเป็นมิตร และให้
เกียรตลิูกค้าหรือผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพ ทั้งค าพูด
และกรยิาท่าทาง 

- ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น ใส่ใจ ถูกต้อง รวดเร็ว 
และทันเวลา ในทุกสถานการณ ์

- นิ่งเฉย ไม่แสดงความสนใจ ใส่ใจ เมื่อพบเห็นลูกค้า 

- ไม่รับสายหรือละเลยการให้บริการกับผู้ที่มาตดิต่อหรือ
มาใช้บริการ 

- พูดจาก้าวร้าว แสดงกริยามารยาท หรืออารมณ์ที่ไม่
เหมาะสม 
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Do Don’t 

- แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย สะอาด เหมาะสมกับหนา้ที่
การงาน เวลาและสถานท่ี  

- มองหาโอกาสในการเสนอแนะแนวทางเพื่อการปรับปรุง
การให้บริการหรือการท างาน เพื่อสร้างความพงึพอใจ
สูงสุดแกลู่กค้าและผูม้าตดิต่อ 

- คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บรกิารแบบใหม่ๆ หรือ
หาทางน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าและผูม้าใช้
บริการ 

- ไม่คิดมองหาแนวทางใหม่ๆ ในการปรับปรุงการท างาน
หรือการให้บริการ ท างานไปวัน ๆ ตามแบบท่ีเคยท ามา 

- ไม่ให้ความร่วมมือกับแนวทางการท างานใหม่ๆ ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาบริการใหด้ีขึ้น 

 

People knowledge ใฝ่หาเรียนรู้ 
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงจิตใจที่เปิดกว้าง พร้อมเรียนรู้และรับสิ่งใหม่ๆ มีความมานะในการค้นคว้า หาข้อมูล แล้ว

น ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดความช านาญ จนบรรลผุลสัมฤทธ์ิตามทีต่ั้งเป้าไว ้

Do Don’t 

- หมั่นค้นคว้าและเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ  

- หาโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลรอบข้าง
อย่างสม่ าเสมอ 

- กล้าคิดนอกกรอบ กล้าน าเสนอ กล้าทดลองท าสิ่งใหม่ๆ  
เพื่อให้เกิดการพัฒนา 

- หาทางพัฒนาหรือปรับปรุงการท างาน ให้ดีและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

- บันทึกความรู้ที่เกิดจากการแกไ้ขปญัหาและสิ่งท่ีสร้าง
ความส าเร็จ ไว้เป็นฐานความรูส้ าหรับองค์การ 

- ท าตัวเป็นคนน้ าเต็มแก้ว รู้แล้วทุกอย่าง ไม่อยากเรียนรู้
อะไรเพิม่เตมิ 

- นิ่งเฉย รอให้คนอื่นแก้ปัญหาให ้

- ปฏิเสธความคิดหรือวิธีการใหม่ๆ  พอใจกับการท างาน
ด้วยวิธีการเดิม ๆ 

- เฉื่อยชา ไม่กระตือรือร้น ไมส่นใจเข้าอบรม 

- ไม่รับฟังความคิดเห็นหรือมมุมองที่แตกต่าง มองมุม
เดียวคือมมุของตนเอง 

 
(3) ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม (Promotion and Motivation) 

เป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมแสดงความคิด โดยการเปิดโอกาสให้ทุกๆ 
คนสามารถแสดงความคิดเห็น และแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
มุมมองและประสบการณ์ร่วมกันในการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือน าไปต่อยอดเป็นนวัตกรรม ดังรูป 
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รูปที่ 2-14: การพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือน าไปต่อยอดเป็นนวัตกรรม 
 

การสร้างการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกันในการพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือน าไปต่อยอดเป็นนวัตกรรม สามารถแบ่งการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
(1) กลุ่มเครือข่าย Community of Practice CoP) และ Community of Expert (CoE) โดยการส่งเสริมให้
เกิดการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้ 

1) ร่วมกับกลุ่มผู้มีความรู้ที่เชื่อมโยงกันอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
จากกันและกัน 

2) หาโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หมั่นติดตามข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี และวิทยาการ
สมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ตลอดจนลดจุดอ่อนและ/หรือ
ยกระดับคุณภาพของผลงานตนให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

3) ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาองค์ความรู้เพื่อน าไปใช้ในการท างานให้ดีขึ้น 
4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกันเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการท างาน และ/หรือสร้างผลงานที่มี

ความแปลกใหม่หรือแตกต่างจากเดิม  
5) สามารถน าความต้องการของลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาต่อยอด

และก าหนดวิธีการ ทางเลือก หรือแนวทางที่ตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

(2) กลุ่ม KM Developer ได้แก่ กลุ่ม Development Team, QA Team, Test & Audit Team, Cross-
functional/ Process Improvement Team, Problem Solving Team, QCC,  Strategic Analysis & 
Development Team, Business Development Team (Research, Feasibility Study a n d 
Commercial)  โดยการส่งเสริมให้เกิดการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้ 
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1) หาโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หมั่นติดตามข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี และวิทยาการ
สมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ตลอดจนลดจุดอ่อนและ/หรือ
ยกระดับคุณภาพของผลงานตนให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกันเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในการท างาน และ/หรือสร้างผลงานที่มี
ความแปลกใหม่ หรือแตกต่างจากเดิม  

3) สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่มีมาจัดท าเป็นองค์ความรู้เพ่ือใช้ในการเผยแพร่ ถ่ายทอด 
แลกเปลี่ยน และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

(3) กลุ่ม Participant ได้แก่ กลุ่ม Kaizen และ Suggestion โดยการส่งเสริมให้เกิดการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน ดังนี้ 

1) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
2) หาโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง จากองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้

จัดท าไว้ในระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรม  
 

(4) การสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Collaboration) 
การสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจของตน ทั้งนี้ก็เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ กระจาย

ความเสี่ยง หรือแม้กระทั่งร่วมมือกันสร้างนวัตกรรม  ซึ่งเป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมแบบเปิด (Open 
Innovation) ในการผสมผสานองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
โดยการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรคู่ความร่วมมือที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันในการพัฒนานวัตกรรมผ่าน
การสร้าง การรวบรวม และการใช้องค์ความรู้ร่วมกัน ซึ่งแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1. การสร้างนวัตกรรมแบบเปิดขาเข้า (inbound open innovation) เป็นการมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กร
อ่ืน ซึ่งเป็นแหล่งองค์ความรู้ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี เทคนิค หรือขีดความสามารถด้าน วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือปรับปรุงสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร 

2. การสร้างนวัตกรรมแบบเปิดขาออก (outbound open innovation) เป็นการมีปฏิสัมพันธ์กับ
องค์กรอ่ืน เพ่ือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ที่องค์กรนั้น ๆ มีอยู่ โดยเฉพาะเพ่ือประโยชน์เชิง
พาณิชย์ 
 



69 
 

 
รูปที่ 2-15: แนวคิดการสร้างนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ขาเข้าและขาออก (Inbound and 
Outbound open innovation)   
 
 ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการนวัตกรรมแบบเปิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรควรสร้างกลไกใน
การจัดการในการท างานร่วมกันในเครือข่ายการสร้างนวัตกรรม ดังนี้  

1. การจัดการธุรกรรม (Transactional Management) ประกอบด้วย การจัดท าเอกสารต่างๆ ที่ต้อง
ใช้ร่วมกัน เช่น สัญญา หลักเกณฑ์ กระบวนการในการปฏิบัติงาน การก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ การ
จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น เป็นการจัดการความเป็นทางการและต้องผ่านการยอมรับร่วมกัน  

2. การจัดการความสัมพันธ์ (Relational Management) บนพื้นฐานของความไว้วางใจและเคารพซึ่ง
กันและกัน การจัดการประเภทนี้จะกระท าผ่านการสื่อสารหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นทางการ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
บรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ รวมทั้งท าให้เกิดความเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของบุคลากรของ
องค์กรต่างๆ ภายในเครือข่าย เช่น การสัมนา การประชุมร่วมกัน เป็นต้น 

3. การจัดการเพ่ือสร้างเครือข่าย (Network Management) โดยจัดให้มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการ
บริหารจัดการเครือข่ายโดยตรงเพ่ือช่วยให้กิจกรรมต่างๆ ที่ด า เนินงานโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องสอดรับหรือ
ต่อเนื่องกันเช่น การก่อตั้งเป็นชมรม สมาคม เครือข่ายที่เป็นทางการ เป็นต้น 

 
(5) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมนวัตกรรม (Environment)  

ด้วยการสร้างให้เกิดความยืดหยุ่น และความคล่องตัวในการท างาน ที่สามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม
แสดงความคิด โดยการเปิดโอกาสให้ทุกๆ คนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งการส่งเสริมให้
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คนเก่งในองค์กรได้แสดงศักยภาพตนเองได้อย่างเต็มที่ เสริมด้วยการสรรหาพนักงานที่มีความสามารถเข้า
มาร่วมงานด้วย เพ่ือให้เกิดความคิดและประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับองค์กร ซ่ึงมีปัจจัยที่ส าคัญใน
การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมนวัตกรรม ได้แก่      

1. การส่งเสริมให้พนักงานกลุ่มต่างๆ ที่มีความแตกต่างกัน ได้มีโอกาสท างานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป   

2. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภานนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานและการพัฒนา
นวัตกรรมขององค์กร      

3. การสนับสนุนความเสี่ยงที่เห็นว่าจะเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย รวมถึงการให้รางวัลกับความล้มเหลว 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์   

4. การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มี คุณสมบัติของการเป็นนวัตกรหรือผู้สร้างนวัตกรรม 
(Innovators)    

โดยในปัจจุบัน องค์การเภสัชกรรมได้ด าเนินกิจกรรมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมนวัตกรรม 
(Environment) ดังนี้ 

 
โครงการประกวด GPO KM และ INNOVATION (WOW Awards) 

 

1.วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานคิดค้น ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างาน        
สร้างนวัตกรรม สร้างคุณค่าให้องค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเทศชาติ 
 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดพฤติกรรมในการจัดการความรู้น าไปสู่นวัตกรรม 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ 
2.กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานองค์การเภสัชกรรม 
3.เกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วมโครงการ 
 1. ต้องเป็นโครงการที่ทีมคิดสร้างสรรค์ พัฒนาขึ้นมาเอง และไม่เคยเข้าร่วมการประกวดมา
ก่อน 
 2. ต้องมีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติได้จริง และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
 3. ต้องมีหลักการความสอดคล้อง ทฤษฎีรองรับ หรือข้ออ้างอิงที่เชื่อถือได้ มีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
 4. สร้างผลลัพธ์เชิงบวก และเป็นประโยชน์กับองค์กรในเชิงตัวเงิน และ/หรือที่ไม่ใช่ตัวเงิน 
 5. เป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพ (ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า) และมีประสิทธิผล (ตอบ
วัตถุประสงค์/ตอบเป้าหมาย) 
 6. ผลการด าเนินงานของโครงการด้านผลลัพธ์ (Outcome) และมีผลกระทบ (Impact) ต่อ
องค์กรภาพลักษณ์ มีประโยชน์ต่อลูกค้า ประชาชน และสังคมโดยรวม  
ประเภทการประกวด 
 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท KM และ ประเภท Process Improvement & 
Innovation ดังนี้ 
 1. ประเภท KM 



71 
 

 KM Achievement (ประกวดในนามสังกัดฝ่าย) 
            ฝ่ายที่ด าเนินงานการจัดการความรู้ได้อย่างดีเลิศ ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ผลงานสามารถน ามาเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบให้ผู้อ่ืนได้เรียนรู้ เพ่ือการศึกษาและพัฒนาต่อยอด มีผลงาน
เชิงประจักษ์ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร 
 2. ประเภท Process Improvement & Innovation แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่ 
    1. Process Improvement 
              เป็นการปรับปรุงกระบวนการท างาน ตามนโยบายผู้อ านวยการ Process 
Improvement ประจ าปี 2565 โดยเน้นที่การปรับปรุงด้านกระบวนที่เกี่ยวกับการผลิตหรือการบริการให้
ลูกค้าภายใน ลูกค้าภายนอกองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลการด าเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัดและมี
ผลที่เกิดขึน้จริงในปี 2565 เช่น การลดต้นทุน หรือการลดกระบวนการท างานซ้ าซ้อน ตลอดจนความสูญเสีย
โดยรวม เป็นต้น 
    2. Creative Idea Innovation 
           นวัตกรรมที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ ยังไม่เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน แต่มีความเป็นไปได้
ใน  การต่อยอดหรือสนับสนุนให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและเพ่ิมมูลค่าได้ โดยแบ่งเป็น 
   2.1 Creative Idea Business Innovation ธุรกิจใหม่ หรือการสร้างธุรกิจ
รูปแบบใหม่ ทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยา หรือการเปลี่ยนแปลง หรือการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ และ
การสร้างตลาดใหม ่
        2.2  Creative Idea Process Innovation การปรับปรุงงานให้ดีขึ้น หรือ
ดัดแปลงกระบวนการท างาน การผลิต/การบริหารจัดการ/การให้บริการ ให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
        2 .3  Creative Idea Product and Service Innovation การคิดค้น หรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
 3. Innovation    
           ผลงานที่ปฏิบัติจริงในองค์กร หรือผลงานที่ปฏิบัติร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
สร้างประโยชน์ในเชิงตัวเงิน และ/หรือที่ไม่ใช่ตัวเงิน เป็นการจัดการนวัตกรรมด้าน Product Innovation,        
Process Innovation และ Business Innovation ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถส่งโครงการที่ได้ด าเนินการ
จริง/โครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากการประกวดครั้งที่แล้ว มีแผนด าเนินการชัดเจน ก าหนดเสร็จภายใน
ปี 2565 
 

 
โครงการการปรับปรุงกระบวนการท างาน (Process improvement) 

 

1.วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างาน เพ่ือสร้าง
คุณค่าให้องค์กร  
 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดพฤติกรรมในการจัดการความรู้น าไปสู่นวัตกรรม 
2.กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานองค์การเภสัชกรรมจากทุกหน่วยงาน ได้แก่ 
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              ฝ่ายผลิตยา                                  ฝ่ายชีววัตถุ 
               ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
               ฝ่ายการตลาดและการขาย  ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
               ฝ่ายประกันคุณภาพ   สถาบันวิจัยและพัฒนา                  
       โรงงานผลิตยารังสิต 1  การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1           
       โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ  ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
       ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์   ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 
               ฝ่ายบัญชีและการเงิน   ส านักอ านวยการ    
               การประกันคุณภาพชีววัตถุ  ส านักตรวจสอบภายใน 
       ฝ่ายทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม 
       กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  

                 โดยได้มอบนโยบายให้ทุกแผนกด าเนินการปรับปรุ งกระบวนการท างาน (Process 
improvement) อย่างน้อย 1 เรื่อง ในแต่ละปี เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาองค์ความรู้ 
และผลักดันการน านวัตกรรมให้เข้าไปสู่ทุกกระบวนการท างาน ซึ่งได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุก
แผนกนั้น  
                 นอกจากนี้ ยังมีการมอบหมายนโยบายเพ่ือการเลือกหัวข้อด าเนินการปรับปรุงที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและยุทธศาสตร์ขององค์กร ซึ่งในปี 2565 ท่านผู้อ านวยการได้มอบนโยบายว่า “แม้ทรัพยากรเราจะมี
จ ากัดแต่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของพนักงานในองค์กรทุกคนนั้นไม่มีจ ากัด (Resources are limited, 
creativity is unlimited)”  เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงสถานการณ์รอบตัวที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเต็มไป
ด้วยความไม่แน่นอน บุคลากรขององค์การเภสัชกรรมจึงควรมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือตลอดเวลา โดย
เริ่มจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเดิม เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน สามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาว สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์องค์กร และยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และนวัตกรรม ในการนี้ คณะท างานด้านการมุ่งเน้นการ
จัดการความรู้และนวัตกรรมขอความอนุเคราะห์ให้ทุกแผนกแจ้งชื่อโครงการการปรับปรุงกระบวนการท างานระดับ
แผนก แผนกละ 1 เรื่อง  โดยสามารถเติมข้อมูลใน Google formใน QR code ด้านล่าง ภายในวันที่ 8 เมษายน 
2565 ทั้งนี้เพ่ือประสิทธิภาพของการด าเนินการดังกล่าว คณะท างานด้านการมุ่งเน้นการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมจะจัดให้มีการอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยจะแจ้งวันและเวลาให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง 
 

 
โครงการ Process innovation  

 

1.วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการท างาน        
เพ่ือสร้างคุณค่าให้องค์กร  
 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดพฤติกรรมในการจัดการความรู้น าไปสู่นวัตกรรม 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ 
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2.กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานองค์การเภสัชกรรมจากทุกหน่วยงาน ได้แก่ 

              ฝ่ายผลิตยา                                  ฝ่ายชีววัตถุ 
               ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
               ฝ่ายการตลาดและการขาย  ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
               ฝ่ายประกันคุณภาพ   สถาบันวิจัยและพัฒนา                  
       โรงงานผลิตยารังสิต 1  การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1           
       โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ  ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
       ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์   ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 
               ฝ่ายบัญชีและการเงิน   ส านักอ านวยการ    
               การประกันคุณภาพชีววัตถุ  ส านักตรวจสอบภายใน 
       ฝ่ายทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม 
       กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  

 
โดยให้ทุกฝ่ายด าเนินการโครงการ Process innovation ที่น าเสนอให้เป็นไปตาม Criteria ของ 

Innovation ประกอบด้วย เปลี่ยนแปลง/ แทนที,่ ท าตรงข้าม, ผสมผสาน (Combine), ขยาย, ก าจัด (Disrupt) 
และจัดระเบียบ 
   

 
(6) การพัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัลในการจัดการนวัตกรรม (IT and Digital Supports)  

ในการจัดการนวัตกรรมได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ทั้งในด้านการบริหารและการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล          
ที่สามารถลดความซ้ าซ้อนในการท างาน ลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ด้วยการติดต่อสื่อสารที่
รวดเร็วขึ้น การจัดการนวัตกรรมจึงมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมเพ่ือให้ผู้ที่เข้าร่วมสามารถเรียนรู้ไป
พร้อมๆ กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ดังจะเห็นได้จากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการนวัตกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ระบบการบริหารการจัดการข้อมูล (MIS) Web-based  
Instruction, e-Learning,  e- Library, e- Portfolio, Video on Demand, Video Conference, Intranet 
เป็นต้น ทั้งนี้เพราะสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลได้กลายมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในการสร้าง
ประสบการณ์การจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร ที่จะต้องเลือกและใช้ให้เหมาะสม สามารถใช้งานได้อย่าง
สะดวก และเม่ือน ามาใช้แล้วต้องช่วยให้การจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่
สามารถน ามาใช้สนับสนุนในการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ระบบประมวลผลข้อมูลการปฏิบัติงาน (Operating Information System) เช่น การสั่งสินค้า การ
สั่งและวางแผนการผลิต การวิจัยและพัฒนา การจัดท ารายการซื้อขาย เป็นต้น 

2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System) เป็นระบบที่ช่วยในการ
เตรียมรายงานข้อมูลเพ่ือให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ ใช้ในการจัดการและควบคุมการปฏิบัติงาน 
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3.ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) อาศัยสารสนเทศจากระบบประมวลผลข้อมูลการปฏิบัติงาน 
และระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เป็นระบบที่สร้างทางเลือกในการตัดสินใจ  
เพ่ือให้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วต่อสถานการณ์ต่างๆ  

4. ระบบสารสนเทศพ้ืนฐาน (Infrastructure System) เป็นระบบการจัดการสารสนเทศที่ใช้ในการ  
สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เช่น อุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบอินทราเน็ต 
เป็นต้น 

ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกรบริหารจัดการความรู้และ
นวัตกรรม ดังนี้ 

ระบบ วัตถุประสงค์ 
Internet, Facebook GPO Social, Line Checker One สื่อสายภายในองค์กร 
Website GPO และ YouTube สื่อสารภายนอกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ระบบ Virtual Tour สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และแลกเปลี่ยนความรู้ 
ระบบฐานข้อมูลส่วนกลางและ Application ได้แก่ 
 ระบบ Maled เป็น Digital KM  
 ระบบ MaRead เป็น Digital e-Library  
 Nextcloud เป็น Digital KM ส าหรับสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  

จัดเก็บองค์ความรู้ แชร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เป็นแนวทางในการส่งเสริมวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ และสื่อสารภายในองค์กร 

 
ส่วนที่ 3: กระบวนการนวัตกรรม (SIPOOC) และหลักเกณฑ์การประเมิน 
 กระบวนการนวัตกรรมประกอบด้วย 6 กระบวนการหลักที่มีการด าเนินการเชื่อมโยงกัน เริ่มจาก (1) 
กระบวนการบริหารจัดการความรู้และการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการก าหนด พัฒนา จัดท าฐานข้อมูล
องค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ (2) กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ โดยการรวบรวมเพ่ือ
น าไปใช้ต่อยอดเป็นนวัตกรรม (3) กระบวนการวิเคราะห์ คัดเลือก ความคิดสร้างสรรค์ โดยตอบสนองต่อเสียง
ของลูกค้า (VOC) และเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOS) เพ่ือเป็นข้อมูลใน (4) กระบวนการน าความคิด
สร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ 

 (4.1) กระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการ (Product 
Innovation)  

 (4.2) กระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรมกระบวนการ (Process 
Innovation) 

 (4.3) กระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) 
จากนั้น ด าเนินการ (5) กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือจัดเก็บองค์ความรู้และ

นวัตกรรมที่ส าคัญเป็นทรัพย์สินขององค์กร ก่อนที่จะด าเนินการ (6) กระบวนการน านวัตกรรมออกไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม เพ่ือสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่องค์กร ดังรูป 

 
 



75 
 

รูปที่ 2-16 : กระบวนการนวัตกรรมประกอบด้วย 6 กระบวนการหลัก 
 

 
 
มีรายละเอียดของกระบวนการนวัตกรรม (SIPOOC) และหลักเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์หรือ

โครงการนวัตกรรม ดังนี้ 
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1. กระบวนการบริหารจัดการความรู้และการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
กระบวนการ : กระบวนการบริหารจัดการความรู้และการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงาน : คณะท างานมุ่งเน้นการจัดการความรู้และนวัตกรรม ทุก

หน่วยงานขององค์การเภสัชกรรม 
ข้อก าหนดของกระบวนการ : 
การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและการน าระบบเทคโนโลยีดิจิตัลมาสนับสนุนการ
ปรับปรุงการพัฒนากระบวนการเพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรม ยกระดับองค์กร 

ตัวช้ีวัดประสิทธิผล :  
1. จ านวนองค์ความรู้ที่ส าคัญและจ าเป็น ที่จัดท าได้ ในแต่ละปี 
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดเก็บ
องค์ความรู้และค้นหาข้อมูลได้ง่าย 

 
SIPOC MODEL 

 
Supplier Input Process Time Output Customer 

1. คณะกรรมการ 
อภ. 
2. ผู้บริหาร 
ระดับสูง 
(DD) 
3. คณะท างานมุ่งเน้น
การจัดการความรู้
และนวัตกรรม 
4. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม 

1. วิสัยทัศน์/
ยุทธศาสตร์องค์กร 
2. นโยบายจาก
คณะกรรมการ อภ./
ผู้บริหารระดับสูง 
3. ความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และลูกค้า 
4. ความเสี่ยงของ
องค์กร/ 
หน่วยงาน 

1. คณะท างานมุ่งเน้นการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม ทบทวนและประเมินสถานะของระบบ
การจัดการความรู้การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
และน าผลประเมินเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม (Gap Analysis) มา
ก าหนดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
โดยหัวข้อระบบระบบการจัดการความรู้และการ
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 
 การก าหนดข้อมูลที่เป็นกรอบในการจัดท าองค์

ความรู้ (Defining) ซึ่งครอบคลุมหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 

ตามแผนการ 
ด าเนินการ 
ประจ าปี 
 

1. จ านวนองค์ความรู้
ที่ส าคัญและจ าเป็น
ต่อการด าเนินงาน
ของ อภ. 
2. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เป็น
ฐานข้อมูลสนับสนุน
การจัดเก็บและสืบค้น
องค์ความรู้ที่เป็น
ปัจจุบันและใช้งาน
ง่าย 

1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
พัฒนาและ
นวัตกรรม 
2. ผู้บริหาร/
พนักงานและ
ลูกจ้าง องค์การ
เภสัชกรรม 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
o กระบวนการหลักของ อภ. (Core 

Processes) 
o กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ (Key 

Supporting Processes) 
o ความสามารถหลักของ อภ. (Corporate 

Core Competency) 
o ค่างานและค าบรรยายลักษณะงาน (Job 

Value & Job Descriptions) 
o กลุ่มลูกค้าและตลาดของ อภ.(Market / 

Customer Segment) 
o ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ (Supply Chain) 
o สมรรถนะที่จ าเป็นและต้องการ (Setting 

Competency Requirements) 
 การพัฒนาองค์ความรู้ (Creating) ซึ่งมี

องค์ประกอบดังนี้ 
o การฝึกอบรมและพัฒนา (Training & 

Development) 
o การวางแผนผู้สืบทอดของต าแหน่งงาน

หลักและการบริหารจัดการคนเก่ง 
(Succession Planning & Talent 
Management) 

o การพิจารณาคุณสมบัติความสามารถใน
การท างานมาใช้เป็นเกณฑ์ในการสรรหา
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Supplier Input Process Time Output Customer 
และคัดเลือกบุคลากร (Competency-
based Selection & Recruitment) 

o การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
o การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรขึ้นมา

ด้วยทีมวิทยากรของตัวเอง (Developing 
Internal Trainer) 

o การพัฒนาความรอบรู้เพ่ือสนับสนุนการ
แข่งขันในการด าเนินธุรกิจ (Developing 
Competitive Intelligence) 

o การจัดท า Best-practice Searches & 
Benchmarking 

o เก็บบันทึกองค์ความรู้ลงแบบฟอร์มจัดการ
ความรู้ 

 จัดท าฐานข้อมูล (Capturing) ซึ่งประกอบไป
ด้วย 
o แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best-practice 

Database) 
o ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Directories) 
o คลังองค์ความรู้ (Knowledge 

Repositories) 
o คลังจัดเก็บข้อมูลส าคัญ (Key Data 

Warehousing) 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
o บูรณาการกับการจัดการคุณภาพและความ

เสี่ยง (Integrate to Quality & Risk 
Management) 

o Process Documentation & 
Reengineering 

o คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual 
Development) 

 การแลกเปลี่ยน (Sharing) โดยประกอบไป
ด้วย 
o กลุ่มการสนทนาออนไลน์ (Forming on-

line Discussion Groups) 
o ระบบตดิตามผลการด าเนินการและ

สนับสนุนการตัดสินใจ(Performance & 
Decision Support System) 

o การสื่อสารแลกเปลี่ยนภายในองค์กร 
(Internal Communications) 

o การสื่อสารแลกเปลี่ยนภายนอกองค์กร 
(External Communications) 

o การแบ่งปันข้อมูลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและ
คู่เทียบ (Benchmark & Best-practice 
Sharing) 

o การสร้างเครือข่ายความรู้ หรือชุมชนนัก
ปฏิบัติ (Forming Knowledge 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
Networks (CoP)) โดยใช้แบบฟอร์มชุมชน
นักปฏิบัติ (Communities of Practice) 

o การสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ หรือ ชุมชน
ผู้เชี่ยวชาญ (Forming Expertise 
Networks (CoE)) 

 การน าไปใช้ (Apply) โดยเป็นการน าไป
เชื่อมโยงกับกระบวนการภายในดังนี้ 
o กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ และการ

ตัดสินใจ (Strategic Planning &  
Decision Making Process) 

o การบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management) 

o การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
(Competitive Advantage) 

o การส่งเสริมค่านิยมองค์กร (Core Values) 
o การสร้างนวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจ 

(Innovation/ Business Opportunity) 
o การสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียและพันธมิตร (Cooperative with 
Stakeholder & Partners) 

o สมรรถนะที่ส าคัญ (Key Competency) 
2. ขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้ตาม 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
3. รายงานความคืบหน้า ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค โอกาสในการพัฒนา และรับ
ข้อสังเกต คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุน
การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม รายเดือน/รายไตร
มาส  
4. น าเสนอสรุปผลการประเมินการด าเนินงานการ
บริหารจัดการความรู้และการจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัล แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุน
การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพื่อทราบและรับ
ข้อสังเกต เพ่ือปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณถัดไป 
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2. กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ 
 
กระบวนการ : กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ หน่วยงาน : ผู้บริหารและพนักงาน 
ข้อก าหนดของกระบวนการ : การรวบรวมข้อมูลความคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเป็น
ข้อมูลน ามาต่อยอดพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมสร้างคุณค่าต่อองค์กร 

ตัวช้ีวัดประสิทธิผล : จ านวนความคิดใหม่ หรือความคิดสร้างสรรค์ท่ี
รวบรวมจัดเก็บได้แต่ละปี 

 
SIPOC MODEL 

 
Supplier Input Process Time Output Customer 

1. ส านักงาน 
คณะกรรมการ 
นโยบาย รัฐวิสาหกิจ 
(สคร) 
2. กระทรวง 
สาธารณสุข 
3. คณะกรรมการ 
องค์การเภสัช 
กรรม 
4. ผู้บริหาร/ 
พนักงานและ 
ลูกจ้าง 
5. ผู้มีส่วนได้เสีย 
6. ลูกค้า 

1. วิสัยทัศน์/
ยุทธศาสตร์องค์กร 
2. นโยบายจาก
คณะกรรมการ อภ./
ผู้บริหารระดับสูง 
3. ความเสี่ยงของ
องค์กร/หน่วยงาน 
4. ความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5. ความต้องการของ
ผู้บริหาร/พนักงาน
และลูกจ้าง 
6. ความต้องการของ
ลูกค้า 

1. ส ารวจ/ ระบุปัญหากระบวนการ 
ภายในองค์กร วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ 
องค์กร ความเสี่ยง 
- ส ารวจ/รวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วน
ได้เสีย 
- ส ารวจ/รวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้า 
- ส ารวจความรู้ ความสามารถและศักยภาพการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหาร/พนักงานและ
ลูกจ้าง 
2. น าข้อมูลปัญหา/ความต้องการนั้นมาหา
แนวทางปรับปรุง/แก้ไข ด้วยวิธีการใหม่ ขั้นตอน
ใหม่ ความคิดใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่ เช่น ผ่าน
กระบวนการ Design Thinking การจัดประกวด
โครงการความคิดสร้างสรรค์ สร้างบรรยากาศใน
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 

ตามแผนการ 
ด าเนินการ 
ประจ าปี 

1. จ านวนความคิด
ใหม่ 
2. ขั้นตอน/
กระบวนการใหม่ 
3. เทคโนโลยีใหม่  
4. โครงการใหม่ 

1. ผู้บริหาร/
พนักงานและ
ลูกจ้าง องค์การ
เภสัชกรรม 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
3. ลูกค้า 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
3. ทดสอบวิธีการใหม่ ขั้นตอนกระบวนการใหม่ 
หรือเทคโนโลยีใหม่เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ 
4. รวบรวมความคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ 
วิธีการ/ขั้นตอนกระบวนการใหม่ หรือเทคโนโลยี
ใหม่ที่ทดสอบแล้วหรือทดลองด าเนินการแล้ว เพื่อ
เป็นฐานข้อมูลเก็บเป็นหมวดหมู่ส าหรับการ
ค้นคว้า/แบ่งปันความรู้ เช่น ระบบ KM Portal 
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3. กระบวนการวิเคราะห์คัดเลือกความคิดสร้างสรรค์โดยตอบสนอง VOC และ VOS 
 
กระบวนการ : กระบวนการวิเคราะห์คัดเลือกความคิดสร้างสรรค์โดยตอบสนอง VOC 

และ VOS 
หน่วยงาน : ฝ่ายการตลาดและการขาย 

ข้อก าหนดของกระบวนการ : 
1. มีช่องทางการรับฟังที่หลากหลาย ไดข้อมูลครบถว้น และเป็นปัจจุบัน 
2. สามารถถ่ายทอดข้อมูลเสียงของลูกค้าและเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปเป็น

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการ กระบวนการ และธุรกิจ 

ตัวช้ีวัดประสิทธิผล : 
1. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อช่องทางการรับฟังลูกค้า 
2. ผลการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังที่น าไปใช้ในการพัฒนา

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการ กระบวนการ และธุรกิจ 
 

SIPOC MODEL 
 

Supplier Input Process Time Output Customer 
1. ผู้บริหาร 
2. ฝ่ายการตลาด

และการขาย 
3. ผู้บริโภค 
4. ส านักงาน

หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ 
(สปสช.) 

5. โรงพยาบาล
รัฐและเอกชน 

1. นโยบาย
ผู้บริหาร 

2. ช่องทางการรับ
ฟัง ลูกค้าและผู้
มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

3. ผลการประเมิน
ประสิทธิผลของ
ช่องทางการรับ
ฟังลูกค้า 

4. ความคิดเห็นต่อ
ผลิตภัณฑ์ 

1. กอง CRM และหน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนดและ
วางแผนการรวบรวมข้อมูลจากช่องทางการรับฟัง
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีท้ังหมด 

ก.ย.-ต.ค. ช่องทางการรับฟังลูกค้าและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีท้ังหมด 

1. ฝ่ายการตลาด
และการขาย 

2. ผู้บริหาร 
3. ทุกฝ่ายงาน 
4. คณะท างาน

โครงการ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์/
บริการ 
กระบวนการ
ด าเนินงาน 
หรือการ

2. รวบรวมข้อมูลการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจากช่องทางต่างๆ 

ทุกเดือน ข้อมูลการรับฟังเสียงของลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ช่องทางต่างๆ 

3. กอง CRM และหน่วยงานที่รับผิดชอบสื่อสารข้อมูล
การรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไป
ยังหน่วยงาน/``คณะท างานโครงการที่ต้องการใช้
ข้อมูล 

ทุกเดือน ข้อมูลสรุปเสียงของลูกค้าและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

4. คณะท างานโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปเป็นความต้องการ 

ช่วงเวลา
ของการ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์/บริการ 
กระบวนการด าเนินงาน หรือการ
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Supplier Input Process Time Output Customer 
6. คณะกรรมการ

วิชาการ 
7. สมาคมแพทย

สภา 
8. หน่วยงาน 

(อย.) 
9. NGOs 
10.ผู้ส่งมอบ/คู่ค้า 

5. ผลการทดลอง  
6. ประสบการณ์ใน

การใช้จริง  
7. การรวบรวม

ผลกระทบจาก
การใช้  

8. ประสบการณ์
การรับบริการ  

9. การประเมิน
ความพึงพอใจ  

10. การวิจัย
ผู้บริโภค  

11. การรับข้อ
ร้องเรียนจาก
ลูกค้า 

12. ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(Customer and Stakeholder Requirements) 
เพ่ือถ่ายทอดไปสู่การพัฒนาลักษณะและคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์/บริการ กระบวนการด าเนินงาน 
หรือการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่ตรงกับความต้องการ 
(Product Requirements) 

พัฒนาใน
ปีงบประ

มาณ 

พัฒนาธุรกิจใหม่ที่ตรงกับความ
ต้องการ (Product 
Requirements) 

พัฒนาธุรกิจ
ใหม่ 

5. คณะท างานโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์/บริการ 
กระบวนการด าเนินงาน หรือการพัฒนาธุรกิจใหม่ 
(Product Requirements) เพ่ือถ่ายทอดไปสู่การ
ออกแบบลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุดิบหรือ
องค์ประกอบที่ตรงกับความต้องการ (Material 
Requirements) 

ช่วงเวลา
ของการ
พัฒนาใน
ปีงบประ

มาณ 

ลักษณะและคุณสมบัติของ
วัตถุดิบหรือองค์ประกอบที่ตรง
กับความต้องการ (Material 
Requirements) 

6. คณะท างานโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วิเคราะห์ลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุดิบหรือ
องค์ประกอบ (Material Characteristics) เพ่ือ
ถ่ายทอดไปสู่การออกแบบกระบวนการปฏิบัติหรือ
การพัฒนา พร้อมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการ
ด าเนินการที่ตรงกับความต้องการ
(Operation/Development and Technology 
Requirements)  

ช่วงเวลา
ของการ
พัฒนาใน
ปีงบประ

มาณ 

กระบวนการปฏิบัติหรือการ
พัฒนา พร้อมทั้งการใช้เทคโนโลยี
ในการด าเนินการที่ตรงกับความ
ต้องการ
(Operation/Development 
and Technology 
Requirements) 

7. กอง CRM ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูลในแต่
ละชิองทางตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 

ทุกเดือน บันทึกข้อความ/รายงานการ
ประชุมติดตาม 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
8. วิเคราะห์ช่องทางท่ีมีในปัจจุบันเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลสรุปความต้องการจากการรับฟังเสียงของ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากช่องทางต่างๆ 

ก.ย. ข้อมูลเปรียบเทียบช่อง 
ทางการรับฟังลูกค้ากับ 
ข้อมูลสรุปความต้องการของ 
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9. พิจารณาปรับปรุงช่องทางเดิม/เพิ่มช่องทางใหม่
หรือยกเลิกช่องทางทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบันบางช่องทาง 

ก.ย. ข้อมูลช่องทางการรับฟัง 
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได
รับการปรับปรุง 

10. กอง CRM และหน่วยงานที่รับผิดชอบน าข้อสรุป
ความ 
ต้องการและความคาดหวังในแตล่ะช่องทางมาสรุป
เป็นภาพรวมขององค์กร 

ก.ย. รายงานสรุปสารสนเทศเสียงของ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารประจ าฝ่าย
การตลาดและการขาย/ผลการ
วิเคราะห์ความต้องและความ
คาดหวัง 
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การวิเคราะห์คัดเลือกความคิดสร้างสรรค์โดยตอบสนอง VOC และ VOS ได้น าเทคนิคการแปลงหน้าที่
ทางคุณภาพ (Quality Function Deployment: QFD) มาใช้ด าเนินการ ซึ่งเป็นการแปลงหน้าที่ของผลิตภัณฑ์
เชิงคุณภาพให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เป็นการประกันคุณภาพในการออกแบบโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งถ่ายทอดความต้องการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(VOC และ VOS) กลับมาเป็นเป้าหมายในการออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการ กระบวนการด าเนินงาน และพัฒนา
ธุรกิจ เป็นเครื่องเครื่องมือที่ใช้เริ่มต้นตั้งแต่การส ารวจและวิจัยตลาดเพ่ือต้องการทราบว่าถ้าลูกค้าและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจะมีความพอใจในนวัตกรรมที่เราจะพัฒนาได้นั้น นวัตกรรมนั้นจะต้องมีลักษณะและคุณสมบัติ
อย่างไร การวิจัยและพัฒนาจะต้องแปลงความหมายให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยเริ่มจาก
กระบวนการฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Customer และ Voice of Stakeholder) 
และถ่ายทอดไปสู่การพัฒนาที่ตรงกับความต้องการ จากนั้นจึงเป็นการออกแบบวัตถุดิบหรือองค์ประกอบ และ
น าไปสู่การออกแบบกระบวนการปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน  
 ในการด าเนินการจะประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบด้วยการสร้างบ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality) 
เพ่ือถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปสู่กระบวนการปฏิบัติหรือกระบวนการการ
พัฒนาที่สมบูรณ์ ดังรูป 
 
รูปที่ 2-17 : ระบบด้วยการสร้างบ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality) 
 

 
ขั้นตอนแรก เป็นการด าเนินการวิจัยและพัฒนาที่เริ่มจากกระบวนการรับฟังและรวบรวมเสียงของ

ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Customer และ Voice of Stakeholder) ที่ได้รับจากความคิดเห็น 
การทดลอง ประสบการณ์ในการใช้จริง การรวบรวมผลกระทบจากการใช้ ประสบการณ์การรับบริการ การ
ประเมินความพึงพอใจ การวิจัยผู้บริโภค การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า ทั้งในขั้นตอนก่อน ระหว่าง และหลัง
การใช้ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และสรุปเป็นความต้องการ (Customer and Stakeholder Requirements) 



88 
 

ถ่ายทอดไปสู่การพัฒนาลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์/บริการ กระบวนการด าเนินงาน หรือการพัฒนา
ธุรกิจใหม่ที่ตรงกับความต้องการ (Product Requirements) ตามตัวอย่างการถ่ายทอดความต้องการของ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปสู่การพัฒนาลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์/บริการ ดังรูป 

 
รูปที่ 2-18 : ตัวอย่างการถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer and 
Stakeholder Requirements) ไปสู่การพัฒนาลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์/บริการ (Product 
Characteristics) 

 
 

โดยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ยา (Product Characteristics) ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่ส าคัญ 
ดังนี้ 

1. ข้อก าหนดเฉพาะหัวข้อที่ส าคัญตาม ICH Q6 ได้แก่  
1.1 ลักษณะภายนอกและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์,  
1.2 เอกลักษณ์ของสาร (Identification),  
1.3 ปริมาณสารส าคัญ (Assay),  
1.4 ความสม่ าเสมอของผลิตภัณฑ์ (Uniformity of dosage units),  
1.5 การปนเปื้อนทางกายภาพ (ฝุ่นผง),  
1.6 การปนเปื้อนทางเคมี (organic impurities, inorganic impurities และ residual 

solvent)  
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1.7 ปนเปื้อนทางชีวภาพ (เชื้อจุลินทรีย์)  
1.8 การละลายของผลิตภัณฑ์ (dissolution) 

2. สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง GMP  
3. รายงานการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ (Bioequivalent Study, BE) หรือรายงานการยกเว้น

การศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ 
4. ผลการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ตาม ICH Q1 (สภาวะเร่ง 40◦C, 75%RH ที่ระยะเวลา 6 

เดือน และ Room Temperature 30◦C, 75%RH อย่างน้อยท่ีระยะเวลา 12 เดือน)  ในบรรจุภัณฑ์ที่ขายจริง  
 
ตารางที่ 2-2 : ตัวอย่างความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Before 

ผู้ส่งมอบ/คู่ค้า ยาที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
คณะกรรมการวิชาการ คุณภาพของยา แนวทางการผลิตยาในอนาคต 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คุณภาพของยา 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช) 

ความต้องการในการใช้ยา 

ภาคประชาชน เช่น สมาคมแพทยสภา, 
NGO 

ความต้องการในการใช้ยา 

ลูกค้า  

During 
NGO  
โรงพยาบาลรัฐและเอกชน  

After 
ลูกค้า  
โรงพยาบาลรัฐและเอกชน  
NGO  

 

จากนั้นในขั้นตอนที่สอง เป็นการถ่ายทอดลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์/บริการ กระบวนการ
ด าเนินงาน หรือการพัฒนาธุรกิจใหม่ (Product Requirements) โดยใช้บ้านแห่งคุณภาพ (House of 
Quality) ในรูปแบบของแผนภูมิ Matrix ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะและคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์/บริการ กระบวนการด าเนินงาน หรือการพัฒนาธุรกิจใหม่กับการออกแบบลักษณะและคุณสมบัติ
ของวัตถุดิบหรือองค์ประกอบที่ตรงกับความต้องการ (Material Requirements) ตามตัวอย่างการถ่ายทอด
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไปสู่การพัฒนาลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุดิบ ดังรูป 
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รูปที่ 2-19 : ตัวอย่างการถ่ายทอดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (Product Characteristics) ไปสู่การพัฒนา
ลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุดิบ (Material Characteristics) 

 
 
โดยคุณสมบัติของของวัตถุดิบ (Material Characteristics) ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่ส าคัญ 

ดังนี้ 
1. ข้อก าหนดเฉพาะหัวข้อที่ส าคัญตาม ICH Q6 ซึ่งเป็นลักษณะภายนอกและคุณสมบัติกายภาพของ

วัตถุดิบ ได้แก่ ขนาดอนุภาคและลักษณะรูปผลึก (Description), เอกลักษณ์ของสาร (Identification), ปริมาณ
สารส าคัญ (Assay), ปริมาณน้ าในวัตถุดิบ (water content or loss on drying) , การปนเปื้อนทางกายภาพ 
(ฝุ่นผง), การปนเปื้อนทางเคมี (organic impurities, inorganic impurities และ residual solvent) และ
การปนเปื้อนทางชีวภาพ (เชื้อจุลินทรีย์)  

2. สถานที่ผลิตวัตถุดิบได้รับการรับรอง GMP  
3. ผลการศึกษาความคงสภาพของวัตถุดิบตาม ICH Q1 (สภาวะเร่ง 40◦C, 75%RH ที่ระยะเวลา 6 

เดือน และ Room Temperature 30◦C, 75%RH อย่างน้อยท่ีระยะเวลา 24 เดือน)  ในบรรจุภัณฑ์ที่ขายจริง  
 
ขั้นตอนสุดท้าย เป็นถ่ายทอดลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุดิบหรือองค์ประกอบ (Material 

Characteristics) ไปสู่การออกแบบกระบวนการปฏิบัติหรือการพัฒนา พร้อมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการ
ด าเนินการ (Operation/Development and Technology Requirements) ที่ตรงกับความต้องการเพ่ือ
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สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามตัวอย่างการถ่ายทอดลักษณะและคุณสมบัติของ
วัตถุดิบไปสู่การออกแบบกระบวนการปฏิบัติหรือการพัฒนา ดังรูป 

 
รูปที่ 2-20 : ตัวอย่างการถ่ายทอดคุณสมบัติของวัตถุดิบ  (Material Characteristics) ไปสู่การออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติ (Operation Requirements) 
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4.1 กระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)  
 
กระบวนการ : กระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Product 
Innovation) 

หน่วยงาน : คณะท างานมุ่งเน้นการจัดการความรู้และนวัตกรรม ทุก
หน่วยงานขององค์การเภสัชกรรม 

ข้อก าหนดของกระบวนการ : 
1. นวัตกรรมต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
2. นวัตกรรมต้องสร้างคุณค่าใหม่ (Value) 
3. นวัตกรรมต้องมีความใหม่ (Newness) 

ตัวช้ีวัดประสิทธิผล : จ านวนความคิดสร้างสรรค์ (Prototype) ที่
น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ได้ ใน
แต่ละปี 

 
SIPOC MODEL 

 
Supplier Input Process Time Output Customer 

1. ผู้บริหาร 
ระดับสูง 
(DD) 
2. คณะท างานมุ่งเน้น
การจัดการความรู้
และนวัตกรรม 
3. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม 

1. วิสัยทัศน์/
ยุทธศาสตร์องค์กร 
2. นโยบายจาก
คณะกรรมการ อภ./
ผู้บริหารระดับสูง 
3. ความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และลูกค้า 
4. หลักเกณฑ์การ
ประเมินโครงการ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

1. รวบรวมข้อเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
(Product Innovation) ที่เกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ท่ีมีการเสนอโดยหน่วยงาน 
2. ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลการศึกษาความ
เป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเพื่อน ามาใช้
ประเมินตามหลักเกณฑ์ใน Gate-(1) การคัดเลือก
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Screening) ซึ่งมี
หัวข้อดังนี้  
2.1. ประเมินความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ของ
ผลิตภัณฑ์ (Strategic fit) คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อย
ละ 20 โดยพิจารณา 

ตามแผนการ 
ด าเนินการ 
ประจ าปี 
 

1. นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
เกณฑ์ประเมิน 

1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
พัฒนาและ
นวัตกรรม 
2. ผู้บริหาร/
พนักงานและ
ลูกจ้าง องค์การ
เภสัชกรรม 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
(Product 
Evaluation) 

 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของ
ผลิตภัณฑ์กับยุทธศาสตร์องค์กร(น้ าหนักร้อย
ละ 12) 

 ความสามารถในการน าไปต่อยอดกับ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ (น้ าหนักร้อยละ 8) 

2.2 ประเมินโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ 
(Business Opportunity) คิดเป็นน้ าหนักรวม
ร้อยละ 20 โดยพิจารณา  
 มูลค่าตลาดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ (Target 

Market Opportunity) (น้ าหนักร้อยละ 10) 
 ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ 

(Competitive Advantages) (น้ าหนักร้อย
ละ 10) 

2.3 ประเมินระดับความพร้อมของผลิตภัณฑ์ 
(Product Readiness) คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อย
ละ 20 โดยพิจารณา 
 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ 

(Technology Advantage) (น้ าหนักร้อยละ 
8) 

 ความพร้อมด้านก าลังการผลิตและทรัพยากร
ของ อภ. (Capacity and Resources) 
(น้ าหนักร้อยละ 6) 



94 
 

Supplier Input Process Time Output Customer 
 โอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ

ผลิตภัณฑ์ (Risk Assessment) (5-Force) 
(น้ าหนักร้อยละ 6) 

2.4 ประเมินผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ 
(Returns) คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 40 โดย
พิจารณา 
 ผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ์ 

(Financial Assessment) : NPV within 3 
years (น้ าหนักร้อยละ 15) 

 ผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ์ 
(Financial Assessment) : Gross Profit 
Margin (น้ าหนักร้อยละ 15) 

 ผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ์ 
(Financial Assessment) : Gross Profit 
Margin (น้ าหนักร้อยละ 15) 

 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic 
Assessment) (น้ าหนักร้อยละ 10) : โดย
พิจารณาในด้าน 
o บัญชียาหลัก 
o First Generic/บัญชีนวัตกรรม 
o ทดแทนการน าเข้า 
o แนวทางการใช้ยา 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
โดยโครงการที่ผ่านเพื่อจะไปวิเคราะห์ใน Gate-
(2) จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
3. น าเสนอคณะท างานมุ่งเน้นการจัดการความรู้
และนวัตกรรมเพ่ือพิจาณาอนุมัติด าเนินการต่อใน 
Gate-(2) 
4. ด าเนินการการประเมินการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์ใน Gate-(2) (Product 
Development Criteria) ซึ่งมีหัวข้อดังนี้  
4.1 ประเมินความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ของ
ผลิตภัณฑ์ (Strategic fit) คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อย
ละ 15 โดยพิจารณา 
 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของ

ผลิตภัณฑ์กับยุทธศาสตร์องค์กร(น้ าหนักร้อย
ละ 5) 

 ความสามารถในการน าไปต่อยอดกับ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ (น้ าหนักร้อยละ 5) 

 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic 
Assessment) (น้ าหนักร้อยละ 5) : โดย
พิจารณาในด้าน 
o บัญชียาหลัก 
o First Generic/บัญชีนวัตกรรม 
o ทดแทนการน าเข้า 
o แนวทางการใช้ยา 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
4.2 ประเมินโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ 
(Business Potential) คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 
20 โดยพิจารณา 
 มูลค่าตลาดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ (Target 

Market Opportunity)  (น้ าหนักร้อยละ 5) 
 ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ 

(Competitive Advantages) (น้ าหนักร้อย
ละ 5) 

 ความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า (Customer Requirements) 
(น้ าหนักร้อยละ 5) 

 โอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
ผลิตภัณฑ์ (Risk Assessment) (น้ าหนักร้อย
ละ 5) 

4.3 ประเมินผลตอบแทนทางการเงินของ
ผลิตภัณฑ์ (Financial Returns) คิดเป็นน้ าหนัก
รวมร้อยละ 30 โดยพิจารณา 
 ความสมเหตุสมผลของสมมติฐานทางการเงิน 

(Financial Assumption)  (น้ าหนักร้อยละ 
4) 

 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายใน (IRR)  
(น้ าหนักร้อยละ 6) 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลิตภัณฑ์ (NPV 

within 3 years)  (น้ าหนักร้อยละ 10) 
 ระยะเวลาคืนทุนของผลิตภัณฑ์ (Payback 

Period) (น้ าหนักร้อยละ 5) 
 อัตราความสามารถในการท าก าไรขั้นต้น 

(Gross Profit Margin) (น้ าหนักร้อยละ 5) 
4.4 ประเมินระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีและ
สิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ (Technology Barrier) 
คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 15 โดยพิจารณา 
 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ 

(Technology Advantage) (น้ าหนักร้อยละ 
5) 

 การคุ้มครองเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ 
(Technology Protection) (น้ าหนักร้อยละ 
5) 

 อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการน าเทคโนโลยีนี้
ไปใช้งาน (Operational Challenges) 
(น้ าหนักร้อยละ 5) 

4.5 ประเมินความสามารถในการน าโครงการไป
ปฏิบัติ (Execution Capability) คิดเป็นน้ าหนัก
รวมร้อยละ 20 โดยพิจารณา 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
 ความพร้อมด้านก าลังการผลิตและทรัพยากร

ของ อภ. (Capacity and Resources)  
(น้ าหนักร้อยละ 5) 

 ศึกษาผลกระทบด้านกฎหมาย ความปลอดภัย 
ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Compliance) 
(น้ าหนักร้อยละ 5) 

 มีบุคลากรที่มีทักษะและมีความพร้อมด้านการ
ปฏิบัติการของผลิตภัณฑ์ (Competency) 
(น้ าหนักร้อยละ 5) 

 มีเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมให้
ความร่วมมือในการด าเนินงาน (Partnership) 
(น้ าหนักร้อยละ 5) 

5. น าเสนอคณะท างานมุ่งเน้นการจัดการความรู้
และนวัตกรรมเพ่ือพิจาณาอนุมัติ 
6. น าเสนอผลการประเมินโครงการ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือก
โครงการที่จะใช้ประโยชน์ 
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กระบวนการประเมินนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Evaluation) มีวัตถุประสงค์ในการประเมิน
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและ
สิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ และความเป็นไปได้ของผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า
ผลส าเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ประเมิน
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 2 ระยะจาก Gate-1 ถึง -2 ดังรูป 

 
รูปที่ 2-21 : กระบวนการและหลักเกณฑ์ประเมินนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Evaluation) ใน 2 ระยะ 
 

 
 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เสนอเพ่ือการพิจารณาต้องผ่านกระบวนการประเมินโดยเริ่มจากการจัดเตรียม
ข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเพ่ือน ามาใช้ประเมินตามหลักเกณฑ์ใน Gate-(1) การ
คัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Screening) โดยต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 75% จากนั้นจึงน าไป
ด าเนินการพัฒนาและน ามาประเมินตามหลักเกณฑ์ใน Gate-(2) การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product 
Development) โดยต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 75% อีกครั้ง จึงจะถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือน าไป
ด าเนินการต่อในขั้นตอนการด าเนินการในเชิงพาณิชย์ (Commercial) ต่อไป 

มีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ประเมินแต่ละข้อของ Gate-(1) การคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
(Product Screening) ดังนี้ 
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ตารางที่ 2-3 : Gate-(1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Screening Criteria) 
 

รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
4 3 2 1 Gate-1 

Product 
Screening 

(% 
น้ าหนัก) 

Competitive 
Edge 

Competitive 
Adv. 

Comparative 
Adv. 

Neutral 

1. ความสอดคล้องด้าน
ยุทธศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ 
(Strategic fit) 

        20 

1.1 ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์กับ
ยุทธศาสตร์องค์กร 

Corporate's  
New S-curve/
ผลิตภณัฑ์ตาม

นโยบาย 

Long-term 
Potential 

Star 

Short-term 
Potential 

Star 
Question Mark 12 

1.2 ความสามารถในการน าไปต่อ
ยอดกับผลิตภณัฑ์อื่นๆ 

Core Know-how/ 
product platform 

(Open 
Opportunities to 
many product, 

≥3) 

Well 
Extended 

(Modified to 
Product in 

related 
fields) 

Extended 
(Adapted to 

similar 
Product) 

Could not  
be Transferred 

8 

2. โอกาสทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ (Business 
Opportunity) 

        20 

2.1 มูลค่าตลาดเปา้หมายของ
ผลิตภณัฑ์ต่อปี (Target Market 
Opportunity)  

≥ 500 MB 
(400-500 

MB) 
(300 - 400 

MB) 

< 300 MB 
or 

Unpredictable 
10 

2.2 ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
ของผลิตภณัฑ์ (Competitive 
Advantages) 

Leader/Challenger 
Key Player 

(Top 5) 

Differentiate/ 
Price Taker/ 

Quality 
Leader 

None 10 

3. ระดับความพร้อมของ
ผลิตภัณฑ์ (Product 
Readiness)  

        20 

3.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
ของผลิตภณัฑ์ (Technology 
Advantage) 

100% Already 
Exist and 

Acquirable 

>75% 
Already Exist 

and 
Acquirable 

>50% 
Already Exist 

and 
Acquirable 

≥50% in early 
or under 

development 
8 

3.2 ความพร้อมด้านก าลังการ
ผลิตและทรัพยากรของ อภ. 
(Capacity and Resources)  

100% with owned 
Capacity and 

Resources 

>75% with 
owned or 

controllable 
Capacity and 

Resources 

>50% with 
owned or 

controllable 
Capacity and 

Resources 

≥50% is 
Uncontrollable 

6 
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รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
4 3 2 1 Gate-1 

Product 
Screening 

(% 
น้ าหนัก) 

Competitive 
Edge 

Competitive 
Adv. 

Comparative 
Adv. 

Neutral 

3.3 โอกาสในการเกิดความเสี่ยงท่ี
ส่งผลกระทบต่อผลติภณัฑ์ (Risk 
Assessment) (5-Force) 

None to Least 
Small 

(High Risks = 
1) 

Medium  
(High Risks = 

2) 

High 
(High Risks ≥ 3) 

6 

4. ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ 
(Returns)  

        40 

4.1 ผลตอบแทนทางการเงินของ
ผลิตภณัฑ์ (Financial 
Assessment): NPV within 3 
years 

≥ 600 MB 
[450 600 

MB) 
[300-450 MB) [150-300 MB) 15 

4.2 ผลตอบแทนทางการเงินของ
ผลิตภณัฑ์ (Financial 
Assessment): Gross Profit 
Margin 

≥ 35% ≥ 30% ≥ 25% ≥ 20% 15 

4.3 ผลตอบแทนเชิง
เศรษฐศาสตร์ (Economic 
Assessment):  
     4.3.1 บัญชียาหลัก 
     4.3.2 First Generic/บัญชี
นวัตกรรม 
     4.3.3 ทดแทนการน าเข้า 
     4.3.4 แนวทางการใช้ยา  

3 ข้อ 2 ข้อ 
1 ข้อ  

(ข้อ 4.3.1 หรือ 
4.3.2) 

1 ข้อ  
(ข้อ 4.3.3 หรือ 

4.3.4) 
10 

     100 

 
1. ความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic fit) ประกอบด้วย 
1.1 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์กับยุทธศาสตร์องค์กร โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างสูงถ้าการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์นี้
ไม่สามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมาย แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างมูลค่าสูงและสนับสนุนการเติบโตขององค์กรในอนาคตหรือ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้พัฒนาตามนโยบายขององค์กร (Corporate's New S-curve/
ผลิตภัณฑ์ตามนโยบาย) 

 ระดับที่ 3: เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสในการเติบโตสูงและสร้างยอดขาย/มูลค่าสูงให้แก่องค์กร โดย
เป็นการสร้างยอดขาย/มูลค่าสูงให้แก่องค์กรต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี (Long-term Potential Star) 

 ระดับที่ 2: เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสในการเติบโตสูงและสร้างยอดขาย/มูลค่าสูงให้แก่องค์กร โดย
เป็นการสร้างยอดขาย/มูลค่าสูงให้แก่องค์กรต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี (Short-
term Potential Star) 
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 ระดับที่ 1: เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสในการเติบโตต่ าและสร้างยอดขายน้อย หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ไม่สามารถประเมินการเติบโตและยอดขายได้ (Question Mark) 

1.2 ความสามารถในการน าไปต่อยอดกับโครงการอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ถึงโอกาสในการต่อ
ยอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้จากการด าเนินงานของโครงการ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: สามารถพัฒนาขึ้นเป็นหนึ่งในองค์ความรู้หลักหรือผลิตภัณฑ์หลักขององค์กร ที่น าไปใช้
ต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ อย่างน้อยอีก 3 ผลิตภัณฑ์ในหลากหลายกลุ่ม (Core 
Know-how/product platform - Open Opportunities to many product, ≥3) 

 ระดับที่ 3: สามารถพัฒนาเพ่ือน าไปใช้ต่อยอดกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันได้  
(Well Extended - Modified to Project in related fields) 

 ระดับที่ 2: สามารถน าไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้  (Extended -
Adapted to similar Project) 

 ระดับท่ี 1: ไม่สามารถน าไปใช้ต่อยอดกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ (Could not be transferred) 
2. โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ (Business Opportunity) ประกอบด้วย 
2.1 มูลค่าตลาดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ (Target Market Opportunity) โดยพิจารณาจากมูลค่าหรือขนาด
ของตลาดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ (Target Market Size) ที่เป็นประมาณการในรูปของตัวเงิน แบ่งการ
ประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท (≥ 500 M฿) 
 ระดับที่ 3: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 400 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 500 

ล้านบาท [400 - 500 M฿) 
 ระดับที่ 2: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 300 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 400 

ล้านบาท [300 - 400 M฿) 
 ระดับที่ 1: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายน้อยกว่า 300 ล้านบาท หรือไม่สามารถประมาณการ

ได ้(< 300 M฿ or Unpredictable) 
2.2 ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ (Competitive Advantages) โดยพิจารณาจากสถานะจากการ
สร้างรายได้ของโครงการเปรียบเทียบกับคู่เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ 
ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้เป็นผู้น าอันดับ 1 ในตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคู่
เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด (Leader/Challenger) 

 ระดับที่ 3: เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้เป็นผู้น า 5 อันดับแรกในตลาด เมื่อเปรียบเทียบ
กับคู่เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด (Key Player - Top 5) 

 ระดับที่ 2: เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างความแตกต่างในตลาด สามารถเป็นผู้น าด้านราคา 
(สามารถก าหนดราคาที่ต่ าสุดหรือคุ้มค่าสุด) ในตลาด หรือเป็นผู้น าในด้านคุณภาพ เมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่ เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด (Differentiate, Price Taker or Quality 
Leader) 

 ระดับท่ี 1: ไม่สามารถประเมินได้ (None) 
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3. ระดับความพร้อมของผลิตภัณฑ์ (Product Readiness) ประกอบด้วย 
3.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ (Technology Advantage) โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ใน
การน าเทคโนโลยีทั้งที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและที่สามารถจัดหาเพ่ิมเติมได้เพ่ือมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เทียบกับจ านวนเทคโนโลยีทั้งหมดท่ีต้องใช้ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดหรือร้อยละ 100 (100% Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 3: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เป็นส่วนใหญ่ หรือมากกว่าร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  (>75% Already 
Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 2: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือมากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 (>50% 
Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 1: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้บางส่วน หรือไม่เกินร้อยละ 50 (≥50% in early or under development) 

3.2 ความพร้อมด้านก าลังการผลิตและทรัพยากรของ อภ. (Capacity and Resources) โดยพิจารณาจาก 
ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบ่งการ
ประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองทั้งหมดหรือร้อยละ 100  
(100% with owned Capacity and Resources) 

 ระดับที่ 3: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองได้เป็นส่วนใหญ่ หรือมากกว่า
ร้ อยละ  75 แต่ ไม่ ถึ ง ร้ อยละ  100  (>75% with owned or controllable Capacity and 
Resources) 

 ระดับที่ 2: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือ
มากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75  (>50% with owned or controllable Capacity and 
Resources) 

 ระดับที่ 1: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองบางส่วน หรือไม่เกินร้อยละ 50 
(≥50% is Uncontrollable) 

3.3 โอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ (Risk Assessment) โดยพิจารณาจากจ านวน
ปัจจัยเสี่ยงในระดับสูง (Impact ≥ ระดับ 2 และ Likelihood ≥ ระดับ 2) ที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงที่จะ
ส่งผลให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แบ่งการ
ประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่มีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูง (None to Least) 
 ระดับที่ 3: การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงจ านวน 1 ปัจจัย (Small : High Risks = 

1) 
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 ระดับท่ี 3: การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงจ านวน 2 ปัจจัย (Medium : High Risks 
= 2) 

 ระดับที่ 3: การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงอย่างน้อย 3 ปัจจัย (High : High Risks 
≥ 3) 

4. ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ (Returns)  
4.1 ผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ์ (Financial Assessment: NPV within 3 years) โดยพิจารณา
จากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ [Net Present Value (NPV)] ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากนับจากเริ่มด าเนินการ
โครงการในเชิงพาณิชย์ หมายถึง ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดระยะเวลา 3 ปี
กับเงินลงทุนเริ่มแรก ณ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการหรือต้นทุนของต้นทุน (Cost of Capital) ของโครงการ 
(รายละเอียดและตัวอย่างการค านวณแสดงใน ภาคผนวก-1: การประเมินโครงการเชิงปริมาณ: Quantitative 
Analysis) แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ [Net Present Value (NPV)] ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากเริ่ม
ด าเนินการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 600 ล้านบาท (≥ 600 M฿) 

 ระดับที่ 3: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ [Net Present Value (NPV)] ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากเริ่ม
ด าเนินการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 450 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 600 ล้านบาท (450 - 600 
M฿) 

 ระดับที่ 2: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ [Net Present Value (NPV)] ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 300 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 450 ล้านบาท 
(300 - 450 M฿) 

 ระดับที่ 1: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ [Net Present Value (NPV)] ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 150 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 300 ล้านบาท 
(150 - 300 M฿) 

4.2 ผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ์ (Financial Assessment: Gross Profit Margin) โดยพิจารณา
จากค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ (% Gross Profit Margin: GP) ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากเริ่ม
ด าเนินการในเชิงพาณิชย์ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 
3 ปี นับจากเริ่มด าเนินการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 35 (≥ 35%) 

 ระดับที่ 3: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 
3 ปี นับจากเริ่มด าเนินการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 แต่ไม่ถึงร้อยละ 35 (≥ 
30%) 

 ระดับที่ 2: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 
3 ปี นับจากเริ่มด าเนินการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 30 (≥ 
25%) 

 ระดับที่ 1: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 
3 ปี นับจากเริ่มด าเนินการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 25 (≥ 
20%) 

4.3 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Assessment) โดยพิจารณาจากงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่
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ครอบคลุมถึงความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม (Economic and social 
benefit) ก าหนดเป็น 4 หัวข้อตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่  

4.3.1 ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบัญชียาหลัก 
4.3.2 ผลิตภัณฑ์ที่เป็น First Generic หรือบัญชีนวัตกรรม 
4.3.3 ผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนการน าเข้า 
4.3.4 ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในแนวทางการใช้ยา  

ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับที่ 4: ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม (Economic and 

social benefit) ครอบคลุมอย่างน้อย 3 หัวข้อ (3 ข้อ) 
 ระดับที่ 3: ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม (Economic and 

social benefit) ครอบคลุมอย่างน้อย 3 หัวข้อ (2 ข้อ) 
 ระดับที่ 2: ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม (Economic and 

social benefit) ครอบคลุมอย่างน้อย 1 หัวข้อ โดยเป็นหัวข้อ 4.3.1 หรือ 4.3.2 เท่านั้น (1 ข้อ) 
 ระดับที่ 1: ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม (Economic and 

social benefit) ครอบคลุมอย่างน้อย 1 หัวข้อ โดยเป็นหัวข้อ 4.3.3 หรือ 4.3.4 เท่านั้น (1 ข้อ) 
ส าหรับหลักเกณฑ์การประเมินแต่ละข้อของ Gate-(2) การประเมินการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

(Product Development) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-4 : Gate-(2) หลักเกณฑ์การประเมินการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Development 
Criteria) 
 

รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
4 3 2 1 Gate-2 

 Product 
Development 

(% น้ าหนัก) 

Competitive 
Edge 

Competitive 
Adv. 

Comparative 
Adv. 

Neutral 

1. ความสอดคล้องด้าน
ยุทธศาสตร์ของ
ผลิตภัณฑ์ (Strategic 
fit) 

        15 

1.1 ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ของ
ผลิตภณัฑ์กับยุทธศาสตร์
องค์กร 

Corporate's  
New S-curve/

ยานโยบาย 

Long-term 
Potential Star 

Short-term 
Potential 

Star 
Question Mark 5 

1.2 ความสามารถในการ
น าไปต่อยอดกับ
ผลิตภณัฑ์อื่นๆ 

Core Know-
how/ 

product 
platform 
(Open 

Opportunities 

Well Extended 
(Modified to 
Product in 

related fields) 

Extended 
(Adapted to 

similar 
Product) 

Could not  
be Transferred 

5 
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รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
4 3 2 1 Gate-2 

 Product 
Development 

(% น้ าหนัก) 

Competitive 
Edge 

Competitive 
Adv. 

Comparative 
Adv. 

Neutral 

to many 
products, ≥3) 

1.3 ผลตอบแทนเชิง
เศรษฐศาสตร์ 
(Economic Returns) 
     4.3.1 บัญชียาหลัก 
     4.3.2 First 
Generic/บัญชีนวัตกรรม 
     4.3.3 ทดแทนการ
น าเข้า 
     4.3.4 แนวทางการ
ใช้ยา  

3 ข้อ 2 ข้อ 
1 ข้อ  

(ข้อ 4.3.1 หรือ 
4.3.2) 

1 ข้อ  
(ข้อ 4.3.3 หรือ 

4.3.4) 
5 

2. โอกาสทางการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ 
(Business Potential) 

        20 

2.1 มูลค่าตลาด
เป้าหมายของผลิตภัณฑ์ 
(Target Market 
Opportunity) 

≥ 500 MB (400-500 MB) 
(300 - 400 

MB) 

< 300 MB 
or 

Unpredictable 
5 

2.2 ข้อได้เปรียบในการ
แข่งขันของผลิตภัณฑ์ 
(Competitive 
Advantages) 

Leader 
Key Player (Top 

3) 
Price Taker None 5 

2.3 ความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า (Customer 
Requirements) 

Value-added 
Solution  

(เหนือความ
คาดหวัง) 

Meet 
Customer 

Requirement 
100% 
(QFD) 

Meet Standard 
100% 
(QFD) 

5 

2.4 โอกาสในการเกิด
ความเสีย่งท่ีส่งผล
กระทบต่อผลิตภัณฑ์ 
(Risk Assessment) 

None to 
Least 

Small 
(High Risks = 1) 

Medium  
(High Risks = 

2) 

High 
(High Risks ≥ 3) 

5 

3. ผลตอบแทนทาง
การเงินของผลิตภัณฑ์ 
(Financial Returns)  

        30 
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รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
4 3 2 1 Gate-2 

 Product 
Development 

(% น้ าหนัก) 

Competitive 
Edge 

Competitive 
Adv. 

Comparative 
Adv. 

Neutral 

3.1. ความสมเหตุสมผล
ของสมมติฐานทาง
การเงิน (Financial 
Assumption) 

Best Practice 
Assumption 

Realistic  
Assumption 

Good  
Assumption 

Poor  
Assumption 

4 

3.2. อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนภายใน 
(IRR) 

≥ Hurdle rate 
+15% 

≥ Hurdle rate 
+10% 

≥ Hurdle rate  ≥ %WACC 6 

3.3. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของผลิตภณัฑ์ (NPV 
within 3 years) 

≥ 600 MB ≥ 450 MB ≥ 300 MB ≥ 150 MB 10 

3.4. ระยะเวลาคืนทุน
ของผลิตภณัฑ์ 
(Payback Period) 

< 3 ปี 3-5 ปี 5-8 ปี > 8 ปี 5 

3.5. อัตราความสามารถ
ในการท าก าไรขั้นต้น 
(Gross Profit Margin) 

≥ 35% ≥ 30% ≥ 25% ≥ 20% 5 

4. ระดับความพร้อม
ด้านเทคโนโลยีและ
สิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ 
(Technology 
Barrier)  

        15 

4.1 ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีของผลติภณัฑ์ 
(Technology 
Advantage) 

100% 
Already Exist 

and 
Acquirable 

>75% Already 
Exist and 

Acquirable 

>50% 
Already Exist 

and 
Acquirable 

≥50% in early 
or under 

development 
5 

4.2 การคุ้มครอง
เทคโนโลยีของผลติภณัฑ์ 
(Technology 
Protection) 

Protected Patent/Copyright Registration Preparation 5 

4.3 อุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นจากการน า
เทคโนโลยีนี้ไปใช้งาน 
(Operational 
Challenges) 

Technology 
never 

been proven 
at a  

lab scale 

 technology was 
proven at a  
pilot scale 

Technology 
was 

unproven  
at a pilot 

scale 

technology 
was  

proven at a 
commercial 

scale 

5 

5. ความสามารถในการ
น าโครงการไปปฏิบัต ิ
(Execution 
Capability) 

        20 
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รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
4 3 2 1 Gate-2 

 Product 
Development 

(% น้ าหนัก) 

Competitive 
Edge 

Competitive 
Adv. 

Comparative 
Adv. 

Neutral 

5.1 ความพร้อมด้าน
ก าลังการผลิตและ
ทรัพยากรของ อภ. 
(Capacity and 
Resources)  

100% with 
owned 

Capacity and 
Resources 

>75% with 
owned or 

controllable 
Capacity and 

Resources 

>50% with 
owned or 

controllable 
Capacity and 

Resources 

≥50% is 
Uncontrollable 

5 

5.2. ศึกษาผลกระทบ
ด้านกฎหมาย ความ
ปลอดภัย ชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม 
(Compliance) 

Highly 
Compliance 

Compliance Legalized 
Safe to 
operate 

5 

5.3. มีบุคลากรที่มีทักษะ
และมีความพร้อมด้าน
การปฏิบัติการของ
ผลิตภณัฑ์ 
(Competency) 

Experts or 
Experience 

team 

Highly skilled 
team 

Skilled team Capable 5 

5.4. มีเครือข่ายและ
พันธมิตรทางธุรกิจที่
พร้อมให้ความร่วมมือใน
การด าเนินงาน 
(Partnership) 

Trusted 
Partners 

(with other 
Benefits) 

Good Partner 
(Good 

Evaluation) 

Partnership 
(Contracted) 

Business 
Contact 

(Agreement or 
MOU) 

5 

     100 

 
1. ความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic fit) ประกอบด้วย 
1.1 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์กับยุทธศาสตร์องค์กร โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างสูงถ้าการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์นี้
ไม่สามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมาย แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างมูลค่าสูงและสนับสนุนการเติบโตขององค์กรในอนาคตหรือ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้พัฒนาตามนโยบายขององค์กร (Corporate's New S-curve/
ผลิตภัณฑ์ตามนโยบาย) 

 ระดับที่ 3: เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสในการเติบโตสูงและสร้างยอดขาย/มูลค่าสูงให้แก่องค์กร โดย
เป็นการสร้างยอดขาย/มูลค่าสูงให้แก่องค์กรต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี (Long-term Potential Star) 

 ระดับที่ 2: เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสในการเติบโตสูงและสร้างยอดขาย/มูลค่าสูงให้แก่องค์กร โดย
เป็นการสร้างยอดขาย/มูลค่าสูงให้แก่องค์กรต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี (Short-
term Potential Star) 
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 ระดับที่ 1: เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสในการเติบโตต่ าและสร้างยอดขายน้อย หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ไม่สามารถประเมินการเติบโตและยอดขายได้ (Question Mark) 

1.2 ความสามารถในการน าไปต่อยอดกับโครงการอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ถึงโอกาสในการต่อ
ยอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้จากการด าเนินงานของโครงการ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: สามารถพัฒนาขึ้นเป็นหนึ่งในองค์ความรู้หลักหรือผลิตภัณฑ์หลักขององค์กร ที่น าไปใช้
ต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ อย่างน้อยอีก 3 ผลิตภัณฑ์ในหลากหลายกลุ่ม (Core 
Know-how/product platform - Open Opportunities to many product, ≥3) 

 ระดับที่ 3: สามารถพัฒนาเพ่ือน าไปใช้ต่อยอดกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันได้  
(Well Extended - Modified to Project in related fields) 

 ระดับที่ 2: สามารถน าไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้  (Extended -
Adapted to similar Project) 

 ระดับท่ี 1: ไม่สามารถน าไปใช้ต่อยอดกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ (Could not be transferred) 
1.3 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Assessment) โดยพิจารณาจากงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่
ครอบคลุมถึงความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม (Economic and social 
benefit) ก าหนดเป็น 4 หัวข้อตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่  

4.3.1 ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบัญชียาหลัก 
4.3.2 ผลิตภัณฑ์ที่เป็น First Generic หรือบัญชีนวัตกรรม 
4.3.3 ผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนการน าเข้า 
4.3.4 ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในแนวทางการใช้ยา  

ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับที่ 4: ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม (Economic and 

social benefit) ครอบคลุมอย่างน้อย 3 หัวข้อ (3 ข้อ) 
 ระดับที่ 3: ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม (Economic and 

social benefit) ครอบคลุมอย่างน้อย 3 หัวข้อ (2 ข้อ) 
 ระดับที่ 2: ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม (Economic and 

social benefit) ครอบคลุมอย่างน้อย 1 หัวข้อ โดยเป็นหัวข้อ 4.3.1 หรือ 4.3.2 เท่านั้น (1 ข้อ) 
 ระดับที่ 1: ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม (Economic and 

social benefit) ครอบคลุมอย่างน้อย 1 หัวข้อ โดยเป็นหัวข้อ 4.3.3 หรือ 4.3.4 เท่านั้น (1 ข้อ) 
2. โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ (Business Opportunity) ประกอบด้วย 
2.1 มูลค่าตลาดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ (Target Market Opportunity) โดยพิจารณาจากมูลค่าหรือขนาด
ของตลาดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ (Target Market Size) ที่เป็นประมาณการในรูปของตัวเงิน แบ่งการ
ประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท (≥ 500 M฿) 
 ระดับที่ 3: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 400 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 500 

ล้านบาท [400 - 500 M฿) 
 ระดับที่ 2: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 300 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 400 

ล้านบาท [300 - 400 M฿) 
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 ระดับที่ 1: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายน้อยกว่า 300 ล้านบาท หรือไม่สามารถประมาณการ
ได ้(< 300 M฿ or Unpredictable) 

2.2 ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ (Competitive Advantages) โดยพิจารณาจากสถานะจากการ
สร้างรายได้ของโครงการเปรียบเทียบกับคู่เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ 
ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้เป็นผู้น าอันดับ 1 ในตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคู่
เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด (Leader/Challenger) 

 ระดับที่ 3: เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้เป็นผู้น า 5 อันดับแรกในตลาด เมื่อเปรียบเทียบ
กับคู่เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด (Key Player - Top 5) 

 ระดับที่ 2: เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างความแตกต่างในตลาด สามารถเป็นผู้น าด้านราคา 
(สามารถก าหนดราคาที่ต่ าสุดหรือคุ้มค่าสุด) ในตลาด หรือเป็นผู้น าในด้านคุณภาพ เมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่ เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด (Differentiate, Price Taker or Quality 
Leader) 

 ระดับท่ี 1: ไม่สามารถประเมินได้ (None) 
2.3 ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customer Requirements) โดยพิจารณาจาก
ความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบหรือวิธีการใหม่ สามารถสร้างความแตกต่างที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ลูกค้าเหนือกว่าความคาดหวังได้ (Value creator) 

 ระดับที่ 3: ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบหรือวิธีการ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ลูกค้าที่
เหนือกว่าความคาดหวังได้ (Value-added) 

 ระดับที่ 2: ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบหรือวิธีการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าท่ีคาดหวังและแก้ปัญหาเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าได้ (Solution) 

 ระดับที่ 1: ผลิตภัณฑ์และบริการของโครที่พัฒนาขึ้นงการเป็นรูปแบบหรือวิธีการ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่คาดหวังได้ (Meet Requirement) 

2.4 โอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ (Risk Assessment) โดยพิจารณาจากจ านวน
ปัจจัยเสี่ยงในระดับสูง (Impact ≥ ระดับ 2 และ Likelihood ≥ ระดับ 2) ที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงที่จะ
ส่งผลให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แบ่งการ
ประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่มีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูง (None to Least) 
 ระดับที่ 3: การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงจ านวน 1 ปัจจัย (Small : High Risks = 

1) 
 ระดับท่ี 3: การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงจ านวน 2 ปัจจัย (Medium : High Risks 

= 2) 
 ระดับที่ 3: การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงอย่างน้อย 3 ปัจจัย (High : High Risks 

≥ 3) 
3. ผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ์ (Financial Returns)   
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3.1 ความสมเหตุสมผลของสมมติฐานทางการเงิน (Financial Assumption) โดยพิจารณาจากความ
สมเหตุสมผลของปัจจัยของสมมติฐานต่างๆ ที่น ามาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ การสร้างรายได้ ค่าใช้จ่าย ต้นทุน และเงินลงทุน แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ปัจจัยของสมมติฐานต่างๆ ที่น ามาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของ
ผลิตภัณฑ์ มีความสมเหตุสมผลสูงในทุกปัจจัย (Best Practice Assumption) 

 ระดับที่ 3 ปัจจัยของสมมติฐานต่างๆ ที่น ามาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของ
ผลิตภัณฑ์ มีความสมเหตุสมผลสูงเป็นส่วนใหญ่ (Realistic Assumption) 

 ระดับที่ 2: ปัจจัยของสมมติฐานต่างๆ ที่น ามาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของ
ผลิตภัณฑ์ มีความสมเหตุสมผลเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าจะมีบางปัจจัยที่ต้องปรับปรุง (Good 
Assumption) 

 ระดับที่ 1: ปัจจัยของสมมติฐานต่างๆ ที่น ามาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของ
ผลิตภัณฑ์ที่ส่วนใหญ่ยังขาดความสมเหตุสมผลและต้องปรับปรุง (Poor Assumption) 

3.2 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายใน ( IRR) โดยพิจารณาจากการค านวณหาอัตราคิดลดที่มีผลท าให้
มูลค่าปัจจุบันของเงินสดที่ได้รับในอนาคต เท่ากับ เงินลงทุนที่จ่ายในปัจจุบัน นั่นคือ มูลค่าปัจจุบันของเงินสด
รับเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินสดจ่าย เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ยอมรับได้เพ่ือตัดสินใจลงทุน
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Hurdle Rate) ที่มาจากอัตราผลตอบแทนที่ต้องการหรือต้นทุนของต้นทุน (Cost of 
Capital) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บวกกับอัตราผลตอบแทนที่ชดเชยความเสียงทีเพ่ิมขึ้น (Risk Premium) ที่
สามารถประเมินในเชิงปริมาณได้ (รายละเอียดและตัวอย่างการค านวณแสดงใน ภาคผนวก-1: การประเมิน
โครงการเชิงปริมาณ: Quantitative Analysis) แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( IRR) สูงกว่าอัตรา
ผลตอบแทนขั้นต่ าที่ยอมรับได้เพ่ือตัดสินใจลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Hurdle Rate) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 15 ≥ Hurdle rate +15%) 

 ระดับที่ 3: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IRR) สูงกว่าอัตรา
ผลตอบแทนขั้นต่ าที่ยอมรับได้เพ่ือตัดสินใจลงทุนในของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Hurdle Rate) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่ถึงร้อยละ 15 (≥ Hurdle rate +10%) 

 ระดับที่ 2: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( IRR) ไม่น้อยกว่า
อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ยอมรับได้เพ่ือตัดสินใจลงทุนในของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Hurdle 
Rate) แต่ไม่ถึงร้อยละ 10 (≥ Hurdle rate +10%) 

 ระดับที่ 1: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( IRR) ไม่น้อยกว่า
อัตราผลตอบแทนที่ต้องการหรือต้นทุนของต้นทุน (Cost of Capital) ของโครงการ แต่ไม่เกิน
อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ยอมรับได้เพ่ือตัดสินใจลงทุนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Hurdle Rate) 
(≥ %WACC) 

3.3 ผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ์ (Financial Assessment: NPV within 3 years) โดยพิจารณา
จากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ [Net Present Value (NPV)] ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากนับจากเริ่มด าเนินการ
โครงการในเชิงพาณิชย์ หมายถึง ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดระยะเวลา 3 ปี
กับเงินลงทุนเริ่มแรก ณ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการหรือต้นทุนของต้นทุน (Cost of Capital) ของโครงการ 
(รายละเอียดและตัวอย่างการค านวณแสดงใน ภาคผนวก-1: การประเมินโครงการเชิงปริมาณ: Quantitative 
Analysis) แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
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 ระดับที่ 4: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ [Net Present Value (NPV)] ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากเริ่ม
ด าเนินการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 600 ล้านบาท (≥ 600 M฿) 

 ระดับที่ 3: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ [Net Present Value (NPV)] ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากเริ่ม
ด าเนินการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 450 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 600 ล้านบาท (450 - 600 
M฿) 

 ระดับที่ 2: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ [Net Present Value (NPV)] ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 300 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 450 ล้านบาท 
(300 - 450 M฿) 

 ระดับที่ 1: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ [Net Present Value (NPV)] ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 150 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 300 ล้านบาท 
(150 - 300 M฿) 

3.4 ระยะเวลาคืนทุนของผลิตภัณฑ์ (Payback Period) โดยพิจารณาจากระยะเวลาของกระแสเงินสดรับสุทธิ 
(Net cash inflow) ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตที่จะมีมูลค่าเท่ากับเงินลงทุนเริ่มแรกของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พอดี (รายละเอียดและตัวอย่างการค านวณแสดงใน ภาคผนวก-1: การประเมินโครงการเชิงปริมาณ: 
Quantitative Analysis) แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: ระยะเวลาคืนทุนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Payback Period) ไม่เกิน 3 ปี (≥ 3 ปี) 
 ระดับที่ 3: ระยะเวลาคืนทุนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Payback Period) มากกว่า 3 ปี แต่ไม่

เกิน 5 ปี (3-5 ปี) 
 ระดับที่ 2: ระยะเวลาคืนทุนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Payback Period) มากกว่า 5 ปี แต่ไม่

เกิน 8 ปี (5-8 ปี) 
 ระดับท่ี 1: ระยะเวลาคืนทุนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Payback Period) มากกว่า 8 ปี (≥ 8 ปี) 

3.5 ผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ์ (Financial Assessment: Gross Profit Margin) โดยพิจารณา
จากค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ (% Gross Profit Margin: GP) ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากเริ่ม
ด าเนินการในเชิงพาณิชย์ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 
3 ปี นับจากเริ่มด าเนินการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 35 (≥ 35%) 

 ระดับที่ 3: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 
3 ปี นับจากเริ่มด าเนินการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 แต่ไม่ถึงร้อยละ 35 (≥ 
30%) 

 ระดับที่ 2: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 
3 ปี นับจากเริ่มด าเนินการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 30 (≥ 
25%) 

 ระดับที่ 1: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 
3 ปี นับจากเริ่มด าเนินการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 25 (≥ 
20%) 
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4. ระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีและสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ (Technology Barrier) ประกอบด้วย 
4.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ (Technology Advantage) โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ใน
การน าเทคโนโลยีทั้งที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและที่สามารถจัดหาเพ่ิมเติมได้เพ่ือมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เทียบกับจ านวนเทคโนโลยีทั้งหมดท่ีต้องใช้ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดหรือร้อยละ 100 (100% Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 3: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เป็นส่วนใหญ่ หรือมากกว่าร้อยละ 75 แตไ่ม่ถึงร้อยละ 100  (>75% Already 
Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 2: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือมากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 (>50% 
Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 1: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้บางส่วน หรือไม่เกินร้อยละ 50 (≥50% in early or under development) 

4.2 การคุ้มครองเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ (Technology Protection) โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ในการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ใช้สามารถด าเนินการให้มีการคุ้มครองหรือป้องกัน
โดยสิทธิบัตรได้หรือไม่ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เทคโนโลยีที่มีการน ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้สามารถด าเนินการให้มีการ
คุ้มครองป้องกันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อภ. สามารถด าเนินการได้แต่เพียงผู้เดียว (Protected) 

 ระดับที่ 3: เทคโนโลยีที่มีการน ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้สามารถด าเนินการให้มีการ
คุ้มครองป้องกันโดยสิทธิบัตรหรือจดลิขสิทธิ์ไว้ (Patent/Copyright) 

 ระดับที่ 2: เทคโนโลยีที่มีการน ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้สามารถด าเนินการให้มีการ
คุ้มครองโดยการข้ึนทะเบียนไว้ (Registration) 

 ระดับที่ 1: เทคโนโลยีที่มีการน ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้อยู่ระหว่างการยื่นขอความ
คุ้มครองหรือป้องกันโดยสิทธิบัตร (Preparation) 

4.3 อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการน าเทคโนโลยีนี้ไปใช้งาน (Operational Challenges) โดยพิจารณาจาก
ความเป็นไปได้หรือความพร้อมในการน าผลิตภัณฑ์ท่ีก าลังพัฒนาไปใช้งานทั้งในข้ันตอนการน าร่อง (Pilot) และ
ขั้นตอนที่ด าเนินการในเชิงพาณิชย์ (Commercial) แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคยมีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการใช้งานมา
ก่อนในขั้นตอนของการด าเนินการในเชิงพาณิชย์ (technology was proven at a commercial 
scale) 

 ระดับที่ 3: เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคยมีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการใช้งานมา
ก่อนในขั้นตอนการน าร่อง (Technology was proven at a pilot scale) 

 ระดับที่ 2: เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่เคยมีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการใช้งาน
มาก่อนแม้ในข้ันตอนการน าร่อง แต่เคยมีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการใช้งานมาก่อนในขั้นตอน
ของการทดลอง (Technology was unproven at a pilot scale) 

 ระดับที่ 1: เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่เคยมีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการใช้งาน
มาก่อนแม้แต่ในขั้นตอนของการทดลอง (Technology never been proven at a lab scale) 
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5. ความสามารถในการน าโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability) ประกอบด้วย 
5.1 ความพร้อมด้านก าลังการผลิตและทรัพยากรของ อภ. (Capacity and Resources) โดยพิจารณาจาก 
ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบ่งการ
ประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองทั้งหมดหรือร้อยละ 100  
(100% with owned Capacity and Resources) 

 ระดับที่ 3: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองได้เป็นส่วนใหญ่ หรือมากกว่า
ร้ อยละ  75 แต่ ไม่ ถึ ง ร้ อยละ  100  (>75% with owned or controllable Capacity and 
Resources) 

 ระดับที่ 2: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือ
มากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75  (>50% with owned or controllable Capacity and 
Resources) 

 ระดับที่ 1: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองบางส่วน หรือไม่เกินร้อยละ 50 
(≥50% is Uncontrollable) 

5.2 ศึกษาผลกระทบด้านกฎหมาย ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Compliance) โดยพิจารณา
จากความพร้อมของการด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดต่างๆ 
ที่อาจเกี่ยวข้อง แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: สามารถด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ
ข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีบางประเด็นด าเนินการได้สูงกว่าที่
ก าหนดและสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร (Highly Compliance) 

 ระดับที่ 3: สามารถด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ
ข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน (Compliance) 

 ระดับที่ 2: ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่าง
สมบูรณ์ครบถ้วน (Legalized) 

 ระดับที่ 1: ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แม้ว่าจะยังไม่ครบถ้วน แต่สามารถเริ่มปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์บางส่วนได้อย่าง
ปลอดภัย (Safe to operate) 

5.3 มีบุคลากรที่มีทักษะและมีความพร้อมด้านการปฏิบัติการของผลิตภัณฑ์ (Competency) โดยพิจารณาจาก 
ความเชี่ยวชาญและทักษะที่จ าเป็นของคณะท างานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: มีผู้เชียวชาญอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละด้านท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Experts 
or Experience team) 

 ระดับที่ 3: มีคณะท างานที่มีทักษะที่จ าเป็นครอบคลุมครบทุกด้าน แม้ว่าจะมีจ านวนผู้เชียวชาญ
ไม่ครบทุกด้านที่จ าเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Highly skilled team) 
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 ระดับที่ 2: มีคณะท างานที่มีทักษะที่จ าเป็นครอบคลุมครบทุกด้าน แม้ว่าจะไม่มีผู้เชียวชาญในแต่
ละด้านที่จ าเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Skilled team) 

 ระดับที่ 1: มีคณะท างานที่มีความสามารถและมีประสบการณ์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
ลักษณะอ่ืน แม้ว่าจะไม่มีคณะท างานที่มีทักษะที่จ าเป็นโดยตรงและผู้เชียวชาญในแต่ละด้านที่
จ าเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ถูกประเมิน (Capable) 

5.4 มีเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน (Partnership) โดยพิจารณา
จากการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย คู่ความร่วมมือ และพันธมิตรเพ่ือสร้าง
ประโยชน์จากการด าเนินงานร่วมกัน แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย คู่ความร่วมมือ และ/หรือพันธมิตรในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ มีสัญญาและการติดตามประเมินผลของการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดย
เครือข่าย คู่ความร่วมมือ และ/หรือพันธมิตรที่ร่วมด าเนินการสามารถสร้างประโยชน์เพ่ิมเติมใน
ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาได้ ได้แก่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ ภาพลักษณ์ที่ดีของ
ผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายที่ลดลง ให้แก่องค์กร (Trusted Partners - with other Benefits) 

 ระดับที่ 3: มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย คู่ความร่วมมือ และ/หรือพันธมิตรในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ มีสัญญาและการติดตามประเมินผลของการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ (Good 
Partner - Good Evaluation) 

 ระดับที่ 2: มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย คู่ความร่วมมือ และ/หรือพันธมิตรในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยมีสัญญาที่เป็นข้อตกลงในการด าเนินงานร่วมกันอย่างชัดเจน (Good Partner - 
Good Evaluation) (Partnership - Contracted) 

 ระดับที่ 1: มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย คู่ความร่วมมือ และ/หรือพันธมิตรในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยมีข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจใช้เป็นข้อตกลงในการด าเนินงานร่วมกัน  
(Business Contact - Agreement or MOU)
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4.2 กระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)  
 
กระบวนการ : กระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรมกระบวนการ 
(Process Innovation) 

หน่วยงาน : คณะท างานมุ่งเน้นการจัดการความรู้และนวัตกรรม ทุก
หน่วยงานขององค์การเภสัชกรรม 

ข้อก าหนดของกระบวนการ : 
1. นวัตกรรมต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
2. นวัตกรรมต้องสร้างคุณค่าใหม่ (Value) 
3. นวัตกรรมต้องมีความใหม่ (Newness) 

ตัวช้ีวัดประสิทธิผล : จ านวนความคิดสร้างสรรค์ (Prototype) ที่
น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) และ
น าไปใช้งานจริงได้ ในแต่ละปี 

 
SIPOC MODEL 

 
Supplier Input Process Time Output Customer 

1. ผู้บริหาร 
ระดับสูง 
(DD) 
2. คณะท างานมุ่งเน้น
การจัดการความรู้
และนวัตกรรม 
3. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม 

1. วิสัยทัศน์/
ยุทธศาสตร์องค์กร 
2. นโยบายจาก
คณะกรรมการ อภ./
ผู้บริหารระดับสูง 
3. ความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และลูกค้า 
4. หลักเกณฑ์การ
ประเมินนวัตกรรม
กระบวนการ 

(1). หน่วยงานด าเนินการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในห่วงโซ่อุปทานและ
กระบวนการขององค์กร (Supply Chain and 
Process Analysis) ในชว่งเดือนแรกของแต่ละ
ปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ
พิจารณาในการคัดเลือกกิจกรรมการปรับปรุง
นวัตกรรมกระบวนการประจ าปี โดยมีเกณฑ์ใน
การประเมินการวิเคราะห์และคัดเลือกนวัตกรรม
กระบวนการ (Analysis and Screening) ดังนี้ 

ตามแผนการ 
ด าเนินการ 
ประจ าปี 
 

1. นวัตกรรม
กระบวนการที่มีการ
น าไปใช้ในการ
ด าเนินงานจริง 
2. มาตรฐานของ
กระบวนการท างาน
จากการปรับปรุง
กระบวนการ 

1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
พัฒนาและ
นวัตกรรม 
2. ผู้บริหาร/
พนักงานและ
ลูกจ้าง องค์การ
เภสัชกรรม 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
(Process 
Evaluation) 

1.1 ประเมินความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายขององค์กร (Strategic fit) คิดเป็น
น้ าหนักรวมร้อยละ 30 
1.2 ประเมินระดับความพร้อมของการด าเนินการ 
(Readiness) โดยพิจารณาจากความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีและความสามารถในการด าเนินการ 
(Technology and Competency Advantage) 
คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 30  
1.3 ประเมินผลตอบแทน (Returns) ที่คาดหวัง
จากการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม 
(Financial Returns) คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 
40  
(2). กระบวนการที่ได้คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ให้ด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนา
นวัตกรรม (Improvement or Innovation) โดย
มีระยะเวลาด าเนินการในเดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 11 
ของปีงบประมาณ และมีรายละเอียดหัวข้อในการ
ประเมินผลการปรับปรุง ดังนี้  
2.1 ด าเนินการก าหนดหัวข้อปัญหา (Problem 
Identification) น้ าหนักรวมร้อยละ 10 โดยมี
เกณฑ์ในการประเมินคะแนนดังนี้ 
1. เหตุผลในการก าหนดหัวข้อและผลกระทบจาก

การปรับปรุงที่มีต่อหน่วยงานยังไม่มากพอ 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
2. แสดงถึงเหตุผลในการก าหนดหัวข้อที่ชัดเจน 

สอดคล้องกับช่วงเวลาในการด าเนินกิจกรรม 
3. มีการก าหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ และ

ขอบเขตในการด าเนินการกิจกรรมที่ชัดเจน 
4. หัวข้อการปรับปรุงที่ก าหนด สามารถสร้าง

ผลกระทบสูงต่อการปรับปรุงหรือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

2.2 การส ารวจสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย 
(Observation and Target Setting) คิดเป็น
น้ าหนักรวมร้อยละ 10 โดยมีเกณฑ์ในการ
ประเมินคะแนนดังนี้ 
1. แสดงข้อมูลการส ารวจสภาพปัจจุบันหรือ

สภาพแวดล้อมได้ไม่ตรงกับหัวข้อปัญหา 
2. แสดงข้อมูลการส ารวจสภาพปัจจุบันหรือ

สภาพแวดล้อมของหัวข้อปัญหาได้ แม้จะยังไม่
ครบทุกด้าน 

3. แสดงข้อมูลการส ารวจสภาพปัจจุบันหรือ
สภาพแวดล้อมของหัวข้อปัญหาได้อย่าง
ครบถ้วนและชัดเจน มีการก าหนดตัวชี้วัดทั้งท่ี
สาเหตุ (Leading Indicator) และผลลัพธ์ 
(Lagging Indicator) 

4. “SMART” Target (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ 
สามารถบรรลุผล สอดคล้องกับความต้องการ
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Supplier Input Process Time Output Customer 
ขององค์กร และเหมาะสมกับช่วงเวลาที่
ก าหนด) และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่ครอบคลุม
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

2.3 การวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม 
(Improvement or Innovation Plan) คิดเป็น
น้ าหนักรวมร้อยละ 10 โดยมีเกณฑ์ในการ
ประเมินคะแนนดังนี้ 
1. รายละเอียดต่างๆ ของแผนงานยังไม่ชัดเจน 
2. แสดงถึงช่วงเวลาในการด าเนินการแต่ละ

กิจกรรมอย่างครบถ้วน 
3. แสดงถึงแผนและผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น

จริงของแต่ละกิจกรรม 
4. อธิบายถึงสาเหตุและการปรับแก้แผน ในกรณี

ที่การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์  

2.4 การวิเคราะห์สาเหตุ (Cause Analysis) คิด
เป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 20 โดยมีเกณฑ์ในการ
ประเมินคะแนนดังนี้ 
1. ไม่แสดงถึงความสอดคล้องของวิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล การแยกแยะข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์ และการจัดล าดับความส าคัญในการ
ปรับปรุง/พัฒนา 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
2. แสดงถึงความสอดคล้องของวิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล การแยกแยะข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์ และการจัดล าดับความส าคัญในการ
ปรับปรุง/พัฒนา แม้ว่าจะยังไม่ครบถ้วน 

3. แสดงถึงความสอดคล้องของวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแยกแยะข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์ และการจัดล าดับความส าคัญในการ
ปรับปรุง/พัฒนา ได้อย่างครบถ้วน 

4. สามารถน าผลการวิเคราะห์มาจัดล าดับ
ความส าคัญในการปรับปรุง/พัฒนาได้อย่าง
ชัดเจน ตรงประเด็น และมีข้อมูลรองรับที่
น่าเชื่อถือ 

2.5 การก าหนดมาตรการปรับปรุง/พัฒนา 
(Solution Implement) คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อย
ละ 20 โดยมีเกณฑ์ในการประเมินคะแนนดังนี้ 
1. แนวทางของมาตรการปรับปรุง/พัฒนาที่ยังไม่

ชัดเจน 
2. แนวทางของมาตรการปรับปรุง/พัฒนาที่

สอดคล้องกับสาเหตุที่ได้วิเคราะห์ไว้ 
3. แสดงถึงมาตรการปรับปรุง/พัฒนาที่ครบถ้วน 

และเป็นไปได้ในการน าไปด าเนินการ 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
4. แสดงถึงมาตรการปรับปรุง/พัฒนาที่โดดเด่น 

สามารถสร้างความมั่นใจในโอกาสของการ
ประสบผลส าเร็จ 

2.6 การติดตามและประเมินผล (Results 
Measure) คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 10 โดยมี
เกณฑ์ในการประเมินคะแนนดังนี้ 
1. ไม่แสดงถึงการน ามาตรการปรับปรุง/พัฒนา

ไปใช้และติดตามผล 
2. แสดงถึงการด าเนินการและรายงานผล แต่

ด้วยระยะเวลาที่สั้นเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับ
แนวทางของมาตรการปรับปรุง/พัฒนา 

3. แสดงถึงการด าเนินการและรายงานผล ด้วย
ระยะเวลาที่เหมาะสม และมีการประเมินผล
เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการ 

4. มีการก าหนดวิธีการติดตามและจุดตรวจสอบ 
(Check Points) ที่ครอบคลุมทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

2.7 การท าให้เป็นมาตรฐาน (Standardization) 
คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 20 โดยมีเกณฑ์ในการ
ประเมินคะแนนดังนี้ 
1. แสดงถึงการน ามาตรการ/แนวทางปฏิบัติที่

ประสบผลส าเร็จไปจัดท าเป็นมาตรฐาน แม้จะ
ยังไม่ชัดเจน 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
2. แสดงถึงการน ามาตรการ/แนวทางปฏิบัติที่

ประสบผลส าเร็จไปจัดท าเป็นมาตรฐานที่
ชัดเจน 

3. แสดงถึงแนวทางในการติดตามประเมินผล 
(Monitoring) และระบบข้อมูล (Information 
System) ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานที่จัดท า 

4. แสดงถึงความต่อเนื่องของการด าเนินกิจกรรม 
เช่น แผนการขยายผล แนวทางในการน า
มาตรการที่ประสบผลส าเร็จไปต่อยอดหรือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 

หมายเหตุ: 
1. การให้คะแนนแบบสะสม คือต้องผ่าน
หลักเกณฑ์ในระดับก่อนหน้าอย่างสมบูรณ์จืงจะ
เริ่มพิจารณาคะแนนในหลักเกณฑ์ระดับถัดไป 
2. น้ าหนักของคะแนนในแต่ละข้อ (% Weight) 
อาจมีการปรับให้เหมาะสมกับนโยบายขององค์กร
ในแต่ละปี แต่ส าหรับการด าเนินกิจกรรมในช่วง
เริ่มต้น ควรให้น้ าหนักกับหัวข้อที่ (4) การ
วิเคราะห์สาเหตุ (Cause Analysis) หัวข้อที่ (5) 
การก าหนดมาตรการปรับปรุง/พัฒนา (Solution 
Implement) และหัวข้อท่ี (7) การท าให้เป็น
มาตรฐาน (Standardization) เป็นหลัก 



123 
 

Supplier Input Process Time Output Customer 
(3). ด าเนินการประเมินผลปรับปรุงหรือพัฒนา
นวัตกรรมในภาพรวม (Overall Evaluation) ใน
เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ตามหัวข้อที่
ก าหนดเป็นเป้าหมายที่ส าคัญขององค์กร ได้แก่ 
3.1 ผลการปรับปรุงด้านคุณภาพ (Quality 
Improvement) เช่น ปริมาณของเสียที่ลดลง 
อัตราผลผลิตที่เพิ่มข้ึน 
3.2 ต้นทุนที่ลดลง (Cost Reduction) 
3.3 ก าลังการผลิตที่เพ่ิมขึ้น (Capacity 
Utilization) 
3.4 การส่งมอบสินค้าและบริการที่ตรงต่อเวลา
มากขึ้น (On-time Delivery Performance) 
3.5 การลดระยะเวลาการด าเนินงาน หรือวัสดุคง
คลังที่ลดลง (Inventory Management/ 
Shortening Lead-time) 
3.6 ความพึงพอใจของลูกค้าทั้งภายในและ
ภายนอกที่สูงขึ้น (Customer Satisfaction) 
(4). น าเสนอผลการปรับปรุงคณะท างานมุ่งเน้น
การจัดการความรู้และนวัตกรรมเพ่ือทราบและ
พิจารณา 
(5). น าเสนอผลการประเมินโครงการ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อพิจารณาพิจารณา
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Supplier Input Process Time Output Customer 
ตัดสินการให้รางวัลเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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กระบวนการประเมินนวัตกรรมกระบวนการ (Process Evaluation) มีวัตถุประสงค์เ พ่ือการ
ประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการเดิมโดยการปรับวิธีการปฏิบัติงาน และการพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ที่ยังไม่เคย
มีใช้มาก่อนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมกระบวนการมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ซึ่งมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ประเมินนวัตกรรมกระบวนการใน 3 
ขั้นตอน ดังรูป 
 

 
 
นวัตกรรมกระบวนการที่เสนอเพ่ือการพิจารณาต้องผ่านกระบวนการประเมินที่ด าเนินการเป็นวงรอบ

ในแต่ละปี โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการขององค์กร (Supply 
Chain and Process Analysis) มาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมการปรั บปรุง
นวัตกรรมกระบวนการประจ าปี ในขั้นตอนที่ (1) การวิเคราะห์และคัดเลือกนวัตกรรมกระบวนการ (Analysis 
and Screening) ในช่วงเวลาเดือนแรกของทุกปี โดยต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 75% จากนั้นจึงน าไป
ด าเนินการขั้นตอนที่ (2) การด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม (Improvement or Innovation) 
ในช่วงเวลาเดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 11 ของทุกปี โดยกิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานที่ดีควรได้คะแนนประเมินไม่
น้อยกว่า 75% สุดท้าย น าผลการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมไปประมวลเป็นผลลัพธ์ในภาพรวมในขั้นตอนที่ 
(3) การด าเนินการประเมินผลปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมในภาพรวม (Overall Evaluation) ในช่วงเวลา
เดือนที่ 12  ของทุกปี 

โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ประเมินแต่ละข้อของขั้นตอนที่ (1) การวิเคราะห์และคัดเลือก
นวัตกรรมกระบวนการ (Analysis and Screening) ดังนี้ 
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ตารางที่ 2-5 : ขั้นตอนที่ (1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกนวัตกรรมกระบวนการ (Process Screening Criteria) 
 

รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
4 3 2 1 Process 

Screening 
(% 

น้ าหนัก) 

Competitive 
Edge 

Competitive 
Adv. 

Comparative 
Adv. 

Neutral 

1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายขององค์กร (Strategic fit) 

        30 

1.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายขององค์กร (Strategic fit) 

Strategic 
Direction & 
Corporate 

KPI 
Alignment 

Another 
Function 
Alignment 

Functional 
KPI 

Alignment 

Department 
KPI 

Alignment 
30 

2. ระดับความพร้อมของการด าเนินการ 
(Readiness)  

        30 

2.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและ
ความสามารถในการด าเนินการ 
(Technology and Competency 
Advantage) 

100% 
Already Exist 

and 
Acquirable 

>75% 
Already Exist 

and 
Acquirable 

>50% 
Already Exist 

and 
Acquirable 

≥50% in 
early or 
under 

development 

30 

3. ผลตอบแทน (Returns)          40 

3.1 การประเมินผลตอบแทนท่ีคาดหวัง
จากการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม 
(Financial Returns) 

สามารถ 
วิเคราะหผ์ลได้

โดยตรง            
≥ 10 MB 

สามารถ
วิเคราะหผ์ล 
ได้โดยตรง    
< 10 MB 

สามารถ
วิเคราะหผ์ล 
ได้โดยอ้อม 

ไม่สามารถ
วิเคราะหห์า

ผลได ้
40 

     100 

 
1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กร (Strategic fit) ประกอบด้วย 
1.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กร (Strategic fit) โดยพิจารณาจากความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนด แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เป็นโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และส่งผลต่อตัวชี้วัด
ระดับขององค์กร (Strategic Direction and Corporate KPI Alignment) 

 ระดับท่ี 3: เป็นโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดระดับฝ่ายของเจ้าภาพโครงการ/
กิจกรรมเอง และยังส่งผลต่อตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของฝ่ายอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ฝ่าย (Another 
Function Alignment) 

 ระดับที่ 2: เป็นโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดระดับฝ่าย (Functional KPI 
Alignment) 

 ระดับที่  1: เป็นโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงที่ส่ งผลต่อตัวชี้วัดระดับกองหรือแผนก 
(Department KPI Alignment) 
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2. ระดับความพร้อมของการด าเนินการ (Readiness) ประกอบด้วย 
2.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและความสามารถในการด าเนินการ (Technology and Competency 
Advantage) โดยพิจารณาจากโดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยีและความสามารถในการ
ด าเนินการที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่สามารถจัดหาเพ่ิมเติมได้เพ่ือมาใช้ภายในโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุง 
เทียบกับจ านวนเทคโนโลยีและความสามารถในการด าเนินการทั้งหมดที่ต้องใช้ภายในโครงการ /กิจกรรมการ
ปรับปรุง แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: เป็นเทคโนโลยีและความสามารถท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้
ภายในโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงได้ทั้งหมดหรือร้อยละ 100 (100% Already Exist and 
Acquirable) 

 ระดับท่ี 3: เป็นเทคโนโลยีและความสามารถท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้
ภายในโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงได้เป็นส่วนใหญ่ หรือมากกว่าร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 
100  (>75% Already Exist and Acquirable) 

 ระดับท่ี 2: เป็นเทคโนโลยีและความสามารถท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้
ภายในโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงได้เกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือมากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่
ถึงร้อยละ 75 (>50% Already Exist and Acquirable) 

 ระดับท่ี 1: เป็นเทคโนโลยีและความสามารถท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้
ภายในโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงได้บางส่วน หรือไม่เกินร้อยละ 50 (≥50% in early or 
under development) 

3. ผลตอบแทน (Returns) ประกอบด้วย 
3.1 การประเมินผลตอบแทนที่คาดหวังจากการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม (Financial Returns) โดย
พิจารณาจากโดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์หาผลตอบแทนในรูปตัวเงินจากโครงการ /
กิจกรรมการปรับปรุง แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: สามารถวิเคราะห์ผลผลตอบแทนในรูปตัวเงินจากโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงได้
โดยตรง โดยมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10 ล้านบาท (สามารถวิเคราะห์ผลได้โดยตรง ≥ 10 M฿) 

 ระดับที่ 3: สามารถวิเคราะห์ผลผลตอบแทนในรูปตัวเงินจากโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงได้
โดยตรง โดยมีมูลค่าน้อยกว่า 10 ล้านบาท (สามารถวิเคราะห์ผลได้โดยตรง < 10 M฿) 

 ระดับที่ 2: สามารถวิเคราะห์ผลผลตอบแทนจากโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงในรูปตัวเงินได้
โดยอ้อม (สามารถวิเคราะห์ผลได้โดยอ้อม) 

 ระดับท่ี 1: ไม่สามารถวิเคราะห์ผลผลตอบแทนจากโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงในรูปตัวเงินได้ 
(ไม่สามารถวิเคราะห์หาผลได้) 

 
ส าหรับหลักเกณฑ์การประเมินแต่ละข้อขั้นตอนที่ (2) การด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม 

(Improvement or Innovation) มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 2-6 : ขั้นตอนที่ (2) การด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม (Improvement or Innovation 
Criteria) 
 
ล าดับ

ที ่
หลักเกณฑ์ คะแนน 

(% น้ าหนัก) 
1 การก าหนดหัวข้อปัญหา (Problem Identification) 

1. เหตุผลในการก าหนดหัวข้อและผลกระทบจากการปรับปรุงที่มีต่อหน่วยงานยัง
ไม่มากพอ 

2. แสดงถึงเหตุผลในการก าหนดหัวข้อที่ชัดเจน สอดคล้องกับช่วงเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรม 

3. มีการก าหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ และขอบเขตในการด าเนินการกิจกรรมที่
ชัดเจน 

4. หัวข้อการปรับปรุงที่ก าหนด สามารถสร้างผลกระทบสูงต่อการปรับปรุงหรือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

10% 

2 การส ารวจสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย (Observation and Target Setting) 
1. แสดงข้อมูลการส ารวจสภาพปัจจุบันหรือสภาพแวดล้อมได้ไม่ตรงกับหัวข้อ

ปัญหา 
2. แสดงข้อมูลการส ารวจสภาพปัจจุบันหรือสภาพแวดล้อมของหัวข้อปัญหาได้ แม้

จะยังไม่ครบทุกด้าน 
3. แสดงข้อมูลการส ารวจสภาพปัจจุบันหรือสภาพแวดล้อมของหัวข้อปัญหาได้

อย่างครบถ้วนและชัดเจน มีการก าหนดตัวชี้วัดทั้งท่ีสาเหตุ (Leading 
Indicator) และผลลัพธ์ (Lagging Indicator) 

4. “SMART” Target (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุผล สอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กร และเหมาะสมกับช่วงเวลาที่ก าหนด) และมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดที่ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

10% 

3 การวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม (Improvement or Innovation Plan) 
1. รายละเอียดต่างๆ ของแผนงานยังไม่ชัดเจน 
2. แสดงถึงช่วงเวลาในการด าเนินการแต่ละกิจกรรมอย่างครบถ้วน 
3. แสดงถึงแผนและผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละกิจกรรม 
4. อธิบายถึงสาเหตุและการปรับแก้แผน ในกรณีท่ีการด าเนินการไม่เป็นไปตาม

แผนที่วางไว้ 

10% 

4 การวิเคราะห์สาเหตุ (Cause Analysis) 
1. ไม่แสดงถึงความสอดคล้องของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การแยกแยะข้อมูลเพื่อ

การวิเคราะห์ และการจัดล าดับความส าคัญในการปรับปรุง/พัฒนา 
2. แสดงถึงความสอดคล้องของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การแยกแยะข้อมูลเพื่อ

การวิเคราะห์ และการจัดล าดับความส าคัญในการปรับปรุง/พัฒนา แม้ว่าจะยัง
ไม่ครบถ้วน 

20% 
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ล าดับ
ที ่

หลักเกณฑ์ คะแนน 
(% น้ าหนัก) 

3. แสดงถึงความสอดคล้องของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การแยกแยะข้อมูลเพื่อ
การวิเคราะห์ และการจัดล าดับความส าคัญในการปรับปรุง/พัฒนา ได้อย่าง
ครบถ้วน 

4. สามารถน าผลการวิเคราะห์มาจัดล าดับความส าคัญในการปรับปรุง/พัฒนาได้
อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และมีข้อมูลรองรับที่น่าเชื่อถือ 

5 การก าหนดมาตรการปรับปรุง/พัฒนา (Solution Implement) 
1. แนวทางของมาตรการปรับปรุง/พัฒนาที่ยังไม่ชัดเจน 
2. แนวทางของมาตรการปรับปรุง/พัฒนาที่สอดคล้องกับสาเหตุที่ได้วิเคราะห์ไว้ 
3. แสดงถึงมาตรการปรับปรุง/พัฒนาที่ครบถ้วน และเป็นไปได้ในการน าไป

ด าเนินการ 
4. แสดงถึงมาตรการปรับปรุง/พัฒนาที่โดดเด่น สามารถสร้างความมั่นใจในโอกาส

ของการประสบผลส าเร็จ 

20% 

6 การติดตามและประเมินผล (Results Measure) 
1. ไม่แสดงถึงการน ามาตรการปรับปรุง/พัฒนาไปใช้และติดตามผล 
2. แสดงถึงการด าเนินการและรายงานผล แต่ด้วยระยะเวลาที่สั้นเกินไปเมื่อ

เปรียบเทียบกับแนวทางของมาตรการปรับปรุง/พัฒนา 
3. แสดงถึงการด าเนินการและรายงานผล ด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม และมีการ

ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการด าเนินการ 
4. มีการก าหนดวิธีการติดตามและจุดตรวจสอบ (Check Points) ที่ครอบคลุมทั้ง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

10% 

7 การท าให้เป็นมาตรฐาน (Standardization) 
1. แสดงถึงการน ามาตรการ/แนวทางปฏิบัติที่ประสบผลส าเร็จไปจัดท าเป็น

มาตรฐาน แม้จะยังไม่ชัดเจน 
2. แสดงถึงการน ามาตรการ/แนวทางปฏิบัติที่ประสบผลส าเร็จไปจัดท าเป็น

มาตรฐานที่ชัดเจน 
3. แสดงถึงแนวทางในการติดตามประเมินผล (Monitoring) และระบบข้อมูล 

(Information System) ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานที่จัดท า 
4. แสดงถึงความต่อเนื่องของการด าเนินกิจกรรม เช่น แผนการขยายผล แนวทาง

ในการน ามาตรการที่ประสบผลส าเร็จไปต่อยอดหรือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

20% 

  100% 
 
หมายเหตุ  
1. การให้คะแนนแบบสะสม โดยต้องผ่านหลักเกณฑ์ในระดับก่อนหน้าอย่างสมบูรณ์จืงจะเริ่มพิจารณาคะแนน
ในหลักเกณฑ์ระดับถัดไป 
2. น้ าหนักของคะแนนในแต่ละข้อ (% Weight) อาจมีการปรับให้เหมาะสมกับนโยบายขององค์กรในแต่ละปี 
แต่ส าหรับการด าเนินกิจกรรมในช่วงเริ่มต้น ควรให้น้ าหนักับหัวข้อที่ (4) การวิเคราะห์สาเหตุ (Cause 
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Analysis) หัวข้อที่ (5) การก าหนดมาตรการปรับปรุง/พัฒนา (Solution Implement) และหัวข้อที่ (7) การ
ท าให้เป็นมาตรฐาน (Standardization) เป็นหลัก 
 

ส าหรับในขั้นตอนสุดท้าย เป็นการน าผลการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมไปประมวลเป็นผลลัพธ์ใน
ภาพรวมขององค์กร ในขั้นตอนที่ (3) การด าเนินการประเมินผลปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมในภาพรวม 
(Overall Evaluation) ตามหัวข้อที่ก าหนดเป็นเป้าหมายที่ส าคัญขององค์กร ได้แก่ 

• ผลการปรับปรุงด้านคุณภาพ (Quality Improvement) เช่น ปริมาณของเสียที่ลดลง อัตราผลผลิต
ที่เพ่ิมข้ึน  

• ต้นทุนที่ลดลง (Cost Reduction) 
• ก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น (Capacity Utilization) 
• การส่งมอบสินค้าและบริการที่ตรงต่อเวลามากข้ึน (On-time Delivery Performance) 
• การลดระยะเวลาการด า เนินงาน หรือวัสดุคงคลั งที่ ลดลง ( Inventory Management/ 

Shortening Lead-time) 
• ความพึงพอใจของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกท่ีสูงขึ้น (Customer Satisfaction) 

เป็นต้น 
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4.3 กระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) 
 
กระบวนการ : กระบวนการน าความคิดสร้างสรรคไ์ปสู่การสร้างนวัตกรรมธรุกิจ (Business Innovation) หน่วยงาน : คณะท างานมุ่งเน้นการจัดการความรู้และนวัตกรรม ทุกหน่วยงาน

ขององค์การเภสัชกรรม 
ข้อก าหนดของกระบวนการ : 
1. นวัตกรรมต้องเกดิจากความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
2. นวัตกรรมต้องสร้างคณุค่าใหม่ (Value) 
3. นวัตกรรมต้องมคีวามใหม่ (Newness) 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล : จ านวนความคิดสร้างสรรค์ (Prototype) ที่น าไปสู่การ
สร้างนวัตกรรมธรุกิจ (Business Innovation) ได ้

 
SIPOC MODEL 

 
Supplier Input Process Time Output Customer 

1. ผู้บริหาร 
ระดับสูง 
(DD) 
2. คณะท างานมุ่งเน้น
การจัดการความรู้และ
นวัตกรรม 
3. คณะกรรมการบริหาร
กองทุนสนับสนุนการ
วิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม 

1. วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
องค์กร 
2. นโยบายจาก
คณะกรรมการ อภ./
ผู้บริหารระดับสูง 
3. ความต้องการของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียและ
ลูกค้า 
4. หลักเกณฑ์การ
ประเมินโครงการ
นวัตกรรมธรุกิจ 
(Business Evaluation) 

1. รวบรวมข้อเสนอนวัตกรรมธุรกจิ (Business 
Innovation) ที่เกิดจากความคดิสร้างสรรค ์
2. ด าเนินการจดัเตรียมข้อมลูการศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการเบื้องต้นเพื่อน ามาใช้ประเมินตาม
หลักเกณฑ์ใน Gate-(1) ของเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ
นวัตกรรมธรุกิจ (Business Screening) ซึ่งมีหัวข้อการ
ประเมินดังนี้  
2.1 ความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ของโครงการ 
(Strategic fit) คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 40 โดย
พิจารณา 
 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับ

ยุทธศาสตร์องค์กร(น้ าหนักร้อยละ 20) 
 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic 

Assessment) (น้ าหนักร้อยละ 20) 

ตามแผนการ 
ด าเนินการ 
ประจ าป ี
 

1. นวัตกรรมธุรกจิที่ผ่าน
เกณฑ์ประเมินและ
สามารถน าไปพัฒนา
โครงการน าร่อง (Pilot) 
และด าเนินการในเชิง
พาณิชย์ (Commercial) 
ต่อไป 

1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม 
2. ผู้บริหาร/พนักงาน
และลูกจ้าง องค์การ
เภสัชกรรม 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และลูกค้า 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
2.2 ประเมินโอกาสทางการตลาดของโครงการ 
(Business Opportunity) คิดเปน็น้ าหนักรวมร้อยละ 
20 โดยพิจารณา  
 มูลค่าตลาดเป้าหมายของโครงการ (Target Market 

Opportunity) (น้ าหนักร้อยละ 20) 
2.3 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของโครงการ 
(Technology Advantage) คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 
20 โดยพิจารณา 
 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของโครงการ 

(Technology Advantage) (น้ าหนักร้อยละ 20) 
2.4 ความสามารถในการน าโครงการไปปฏิบัติ 
(Execution Capability) คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 20 
โดยพิจารณา 
 ความพร้อมด้านก าลังการผลติและทรัพยากรของ 

อภ. (Capacity and Resources) (น้ าหนักร้อยละ 
20) 

โดยโครงการทีผ่่านการประเมินเพือ่จะไปวิเคราะห์ใน 
Gate-(2) จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75% 
3. น าเสนอคณะท างานมุ่งเน้นการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม เพื่อพิจารณาและอนุมตัิ ด าเนินการประเมิน
โครงการ Gate-(2) ต่อไป 
4. ด าเนินการจดัท าขอบเขตด าเนนิงานโครงการและ
น ามาประเมินตามหลักเกณฑ์ใน Gate-(2) การก าหนด
ขอบเขตด าเนินงานโครงการนวัตกรรมธรุกิจ (Business 
Scoping) ซึ่งมีหัวข้อการประเมินดังนี ้
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Supplier Input Process Time Output Customer 
4.1 ความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ของโครงการ 
(Strategic fit) คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 20 โดย
พิจารณา 
 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับ

ยุทธศาสตร์องค์กร(น้ าหนักร้อยละ 12) 
 ความสามารถในการน าไปต่อยอดกับโครงการอื่นๆ 

(น้ าหนักร้อยละ 8) 
4.2 ประเมินโอกาสทางการตลาดของโครงการ 
(Business Opportunity) คิดเปน็น้ าหนักรวมร้อยละ 
20 โดยพิจารณา  
 มูลค่าตลาดเป้าหมายของโครงการ (Target Market 

Opportunity) (น้ าหนักร้อยละ 10) 
 ข้อได้เปรยีบในการแข่งขันของโครงการ 

(Competitive Advantages) (น้ าหนักร้อยละ 10) 
4.3 ระดับความพร้อมของโครงการ                            
(Project Readiness) คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 20 
โดยพิจารณา 
 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของโครงการ 

(Technology Advantage) (น้ าหนักร้อยละ 8) 
 ความพร้อมด้านก าลังการผลติและทรัพยากรของ 

อภ. (Capacity and Resources) (น้ าหนักร้อยละ 
6) 

 โอกาสในการเกดิความเสี่ยงท่ีส่งผลกระทบต่อ
โครงการ (Risk Assessment) (น้ าหนักร้อยละ 6) 

4.4 ผลตอบแทนของโครงการ (Returns) คดิเป็นน้ าหนัก
รวมร้อยละ 40 โดยพิจารณา 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
 ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial 

Assessment) : NPV within 5 years (น้ าหนักร้อย
ละ 15) 

 ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial 
Assessment) : Gross Profit Margin (น้ าหนักร้อย
ละ 15) 

 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic 
Assessment) (น้ าหนักร้อยละ 10) 

โดยโครงการทีผ่่านการประเมินเพือ่จะไปวิเคราะห์ใน 
Gate-(2) จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75% 
5. น าเสนอคณะท างานมุ่งเน้นการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม เพื่อพิจารณาและอนุมตัิ ด าเนินการประเมิน
โครงการ Gate-(3) ต่อไป 
6. ด าเนินการพัฒนาโครงการและน ามาประเมินตาม
หลักเกณฑ์ใน Gate-(3) การพัฒนาโครงการนวตักรรม
ธุรกิจ (Business Development) ซึ่งมีหัวข้อการ
ประเมินดังนี ้
6.1 ความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ของโครงการ 
(Strategic fit) คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 15 โดย
พิจารณา 
 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับ

ยุทธศาสตร์องค์กร (Strategy Alignment) น้ าหนัก
ร้อยละ 5) 

 ความสามารถในการน าไปต่อยอดกับโครงการอื่นๆ 
(Opportunity to Apply) น้ าหนกัร้อยละ 5) 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic 

Returns) น้ าหนักร้อยละ 5) 
6.2 ประเมินโอกาสทางการตลาดของโครงการ 
(Business Opportunity) คิดเปน็น้ าหนักรวมร้อยละ 
20 โดยพิจารณา  
 มูลค่าตลาดเป้าหมายของโครงการ (Target Market 

Opportunity) (น้ าหนักร้อยละ 5) 
 ข้อได้เปรยีบในการแข่งขันของโครงการ 

(Competitive Advantages) (น้ าหนักร้อยละ 5) 
 ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า (Customer Requirements) (น้ าหนักร้อย
ละ 5) 

 โอกาสในการเกดิความเสี่ยงท่ีส่งผลกระทบต่อ
โครงการ (Risk Assessment) (น้ าหนักร้อยละ 5) 

6.3 ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial 
Returns) คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 25 โดยพิจารณา 
 ความสมเหตสุมผลของสมมติฐานทางการเงิน 

(Financial Assumption) (น้ าหนกัร้อยละ 4) 
 อัตราผลตอบแทนจากการลงทนุภายใน (IRR) 

(น้ าหนักร้อยละ 4) 
 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV within 5 

years) (น้ าหนักร้อยละ 6) 
 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) 

(น้ าหนักร้อยละ 6) 
 อัตราความสามารถในการท าก าไรขั้นต้น (Gross 

Profit Margin)  (น้ าหนักร้อยละ 5) 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
6.4 ระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีและสิทธิบัตรของ
โครงการ (Technology Barrier) คิดเป็นน้ าหนักรวม
ร้อยละ 20 โดยพิจารณา 
 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของโครงการ 

(Technology Advantage) (น้ าหนักร้อยละ 5) 
 การเปรยีบเทียบกับเทคโนโลยีในตลาดหรือคู่แข่ง 

(Technology Benchmark) (น้ าหนกัร้อยละ 5) 
 การคุ้มครองเทคโนโลยีของโครงการ (Technology 

Protection) (น้ าหนักร้อยละ 5) 
 อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการน าเทคโนโลยีนีไ้ปใช้

งาน (Operational Challenges) (น้ าหนักร้อยละ 
5) 

6.5 ความสามารถในการน าโครงการไปปฏิบัติ 
(Execution Capability) คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 20 
โดยพิจารณา 
 ความพร้อมด้านก าลังการผลติและทรัพยากรของ 

อภ. (Capacity and Resources) (น้ าหนักร้อยละ 
5) 

 ศึกษาผลกระทบด้านกฎหมาย ความปลอดภัย ชีวอ
นามัย และสิ่งแวดล้อม (Compliance) (น้ าหนักร้อย
ละ 5) 

 มีบุคลากรที่มีทักษะและมีความพร้อมด้านการ
ปฏิบัติการของโครงการ (Competency) (น้ าหนัก
ร้อยละ 5) 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
 มีเครือข่ายและพันธมติรทางธุรกิจที่พร้อมให้ความ

ร่วมมือในการด าเนินงาน (Partnership) (น้ าหนัก
ร้อยละ 5) 

โดยโครงการทีผ่่านการประเมินเพือ่จะไปวิเคราะห์ใน 
Gate-(3) จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75% จึง
จะถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อน าไป
ด าเนินการต่อในขั้นตอนของการน าร่อง (Pilot) และ
ด าเนินการในเชิงพาณิชย์ (Commercial) ต่อไป 
7. น าเสนอผลการประเมินโครงการ คณะกรรมการ
บริหารกองทุนสนับสนุนการวิจยัพัฒนาและนวัตกรรม 
เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะใช้ประโยชน ์
8. น าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
9. ก าหนดแผนงานและด าเนินโครงการ 
10. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
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กระบวนการประเมินโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Evaluation) มีวัตถุประสงค์ในการประเมิน
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร โอกาสทางการตลาด ความพร้อมด้านต่างๆ ในการด าเนินงาน
โครงการ และความเป็นไปได้ของผลตอบแทนของโครงการ เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าผลส าเร็จของโครงการจะ
เป็นไปตามท่ีองค์กรคาดหวัง ซึ่งมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ประเมินโครงการนวัตกรรมธุรกิจใน 3 ระยะจาก 
Gate-1 ถึง -3 ดังรูป 

 
รูปที่ 2-22 : กระบวนการและหลักเกณฑ์ประเมินโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Evaluation) ใน 3 
ระยะ 
 

  
 

โครงการนวัตกรรมธุรกิจที่เสนอเพ่ือการพิจารณาต้องผ่านกระบวนการประเมินโดยเริ่มจากการ
จัดเตรียมข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเบื้องต้นเพ่ือน ามาใช้ประเมินตามหลักเกณฑ์ใน Gate-(1) 
การคัดเลือกโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Screening) โดยต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 75% เพ่ือน าไป
จัดท าขอบเขตด าเนินงานโครงการและน ามาประเมินตามหลักเกณฑ์ใน Gate-(2) การก าหนดขอบเขต
ด าเนินงานโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Scoping) โดยต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 75% จากนั้นจึงน าไป
ด าเนินการพัฒนาโครงการและน ามาประเมินตามหลักเกณฑ์ใน Gate-(3) การพัฒนาโครงการนวัตกรรมธุรกิจ 
(Business Development) โดยต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 75% อีกครั้ง จึงจะถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การ
ประเมินโครงการเพ่ือน าไปด าเนินการต่อในขั้นตอนของการน าร่อง (Pilot) และด าเนินการในเชิงพาณิชย์ 
(Commercial) ต่อไป 

โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ประเมินแต่ละข้อของ Gate-(1) การคัดเลือกโครงการนวัตกรรม
ธุรกิจ (Business Screening) ดังนี้ 
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ตารางที่ 2-7 : Gate-(1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Screening Criteria) 
 

รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดีมาก (4) ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) Gate-1 
Screening 

(% 
น้ าหนัก) 

Competitive 
Edge 

Competitive 
Adv. 

Comparative 
Adv. 

Neutral 

1. ความสอดคล้องดา้นยุทธศาสตร์ของโครงการ 
(Strategic fit) 

        40 

1.1 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร 

Corporate's  
New S-curve 

Strategic 
Objective 
Alignment 

Strategic 
Direction 
Alignment 

Strategy 
Alignment 

20 

1.2 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic 
Assessment) 

High and 
Continue 

High Medium Low 20 

2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ (Business 
Opportunity) 

        20 

2.1 มูลค่าตลาดเป้าหมายของโครงการ (Target Market 
Opportunity) 

≥ 1,000 MB 
[500 - 1,000 

MB) 
[200 - 500 MB) 

< 200 MB 
or 

Unpredictable 
20 

3. ความพร้อมดา้นเทคโนโลยีของโครงการ 
(Technology Advantage) 

        20 

3.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยขีองโครงการ (Technology 
Advantage) 

100% Already 
Exist and 

Acquirable 

>75% Already 
Exist and 

Acquirable 

>50% Already 
Exist and 

Acquirable 

≥50% in early 
or under 

development 
20 

4. ความสามารถในการน าโครงการไปปฏิบตัิ (Execution 
Capability) 

        20 

4.1 ความพร้อมด้านก าลังการผลิตและทรัพยากรของ อภ. 
(Capacity and Resources)  

100% with 
owned 

Capacity and 
Resources 

>75% with 
owned or 

controllable 
Capacity and 
Resources 

>50% with 
owned or 

controllable 
Capacity and 
Resources 

≥50% is 
Uncontrollable 

20 

     100 

 
1. ความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ของโครงการ (Strategic fit) ประกอบด้วย 
1.1 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับยุทธศาสตร์องค์กร โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างสูงถ้าโครงการนวัตกรรมธุรกิจนี้ไม่
สามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมาย แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เป็นโครงการที่จะสร้างมูลค่าสูงและสนับสนุนการเติบโตขององค์กรในอนาคต 
(Corporate's New S-curve) 

 ระดับที่ 3: เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร  (Strategic 
Objective Alignment) 

 ระดับที่  2: เป็นโครงการที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร  (Strategic Direction 
Alignment) 

 ระดับท่ี 1: เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวักลยุทธ์ขององค์กร (Strategy Alignment) 
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1.2 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Assessment) โดยพิจารณาจากงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่
ครอบคลุมถึงความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของโครงการที่มีต่อสังคม (social benefit) และต้นทุนของโครงการที่มี
ต่อสังคม (social cost) ได้แก่ การทดแทนการน าเข้ายาแลเวชภัณฑ์ของประเทศ การลดค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณสุขของประเทศ เป็นต้น ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Returns) มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้าน
บาท และมีผลอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปีแรกของโครงการ (High and Continue) 

 ระดับที่ 3: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Returns) มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้าน
บาท แต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท (High) 

 ระดับที่ 2: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Returns) มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้าน
บาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท (Medium) 

 ระดับที่ 1: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Returns) ต่ ากว่า 20 ล้านบาท หรือไม่
สามารถประเมินได้ (Low or None) 

2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ (Business Opportunity) ประกอบด้วย 
2.1 มูลค่าตลาดเป้าหมายของโครงการ (Target Market Opportunity) โดยพิจารณาจากมูลค่าหรือขนาดของ
ตลาดเป้าหมายของโครงการ (Target Market Size) ที่เป็นประมาณการในรูปของตัวเงิน แบ่งการประเมิน
ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท (≥ 1,000 M฿) 
 ระดับท่ี 3: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 500 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 1,000 

ล้านบาท [500 - 1,000 M฿) 
 ระดับที่ 2: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 200 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 500 

ล้านบาท[200 - 500 M฿) 
 ระดับที่ 1: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายน้อยกว่า 200 ล้านบาท หรือไม่สามารถประมาณการ

ได ้(< 200 M฿ or Unpredictable) 
3. ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของโครงการ (Technology Advantage) ประกอบด้วย 
3.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของโครงการ (Technology Advantage) โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ใน
การน าเทคโนโลยีทั้งที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันหรือมีสิทธิบัตรในการใช้งานอยู่ และที่สามารถจัดหาเพ่ิมเติมได้
เพ่ือมาใช้ภายในโครงการ เทียบกับจ านวนเทคโนโลยีทั้งหมดที่ต้องใช้ภายในโครงการ แบ่งการประเมินออกเป็น 
4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ภายใน
โครงการได้ท้ังหมดหรือร้อยละ 100 (100% Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 3: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ภายใน
โครงการได้เป็นส่วนใหญ่ หรือมากกว่าร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  (>75% Already Exist 
and Acquirable) 

 ระดับที่ 2: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ภายใน
โครงการได้เกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือมากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 (>50% 
Already Exist and Acquirable) 
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 ระดับที่ 1: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ภายใน
โครงการได้บางส่วน หรือไม่เกินร้อยละ 50 (≥50% in early or under development) 

4. ความสามารถในการน าโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability) ประกอบด้วย 
4.1 ความพร้อมด้านก าลังการผลิตและทรัพยากรของ อภ. (Capacity and Resources) โดยพิจารณาจาก 
ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายในโครงการ แบ่งการประเมิน
ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองทั้งหมดหรือร้อยละ 100  
(100% with owned Capacity and Resources) 

 ระดับที่ 3: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองได้เป็นส่วนใหญ่ หรือมากกว่า
ร้ อยละ  75 แต่ ไม่ ถึ ง ร้ อยละ  100  (>75% with owned or controllable Capacity and 
Resources) 

 ระดับที่ 2: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือ
มากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75  (>50% with owned or controllable Capacity and 
Resources) 

 ระดับที่ 1: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองบางส่วน หรือไม่เกินร้อยละ 50 
(≥50% is Uncontrollable) 

 
ส าหรับหลักเกณฑ์การประเมินแต่ละข้อของ Gate-(2) การก าหนดขอบเขตด าเนินงานโครงการ

นวัตกรรมธุรกิจ (Business Scoping) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-8 : Gate-(2) หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Screening Criteria) 
 

รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดีมาก (4) ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) Gate-1 
Screening 

(% 
น้ าหนัก) 

Competitive 
Edge 

Competitive 
Adv. 

Comparative 
Adv. 

Neutral 

1. ความสอดคล้องดา้นยุทธศาสตร์ของโครงการ 
(Strategic fit) 

        20 

1.1 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร 

Corporate's  
New S-curve 

Strategic 
Objective 
Alignment 

Strategic 
Direction 
Alignment 

Strategy 
Alignment 

12 

1.2 ความสามารถในการน าไปต่อยอดกบัโครงการอื่นๆ 

Core Know-
how 

(Open 
Opportunities 

to many 
projects, ≥3) 

Well 
Extended 

(Modified to 
Project in 
related 
fields) 

Extended 
(Adapted to 

similar 
Project) 

Could not be 
Transferred 

8 
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รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดีมาก (4) ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) Gate-1 
Screening 

(% 
น้ าหนัก) 

Competitive 
Edge 

Competitive 
Adv. 

Comparative 
Adv. 

Neutral 

2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ (Business 
Opportunity) 

        20 

2.1 มูลค่าตลาดเป้าหมายของโครงการ (Target Market 
Opportunity) 

≥ 1,000 MB 
[500 - 1,000 

MB) 
[200 - 500 

MB) 

< 200 MB 
or 

Unpredictable 
10 

2.2 ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของโครงการ (Competitive 
Advantages) 

Leader 
Key Player 

(Top 3) 
Price Taker None 10 

3. ระดับความพร้อมของโครงการ (Project Readiness)          20 

3.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยขีองโครงการ (Technology 
Advantage) 

100% 
Already Exist 

and 
Acquirable 

>75% 
Already Exist 

and 
Acquirable 

>50% 
Already Exist 

and 
Acquirable 

≥50% in early 
or under 

development 
8 

3.2 ความพร้อมด้านก าลังการผลิตและทรัพยากรของ อภ. 
(Capacity and Resources)  

100% with 
owned 

Capacity and 
Resources 

>75% with 
owned or 

controllable 
Capacity and 
Resources 

>50% with 
owned or 

controllable 
Capacity and 
Resources 

≥50% is 
Uncontrollable 

6 

3.3 โอกาสในการเกิดความเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ 
(Risk Assessment) 

None to 
Least 

Small 
(High Risks = 

1) 

Medium  
(High Risks = 

2) 

High 
(High Risks ≥ 3) 

6 

4. ผลตอบแทนของโครงการ (Returns)          40 

4.1 ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial 
Assessment) : NPV within 5 years 

≥ 500 MB ≥ 300MB ≥ 200 MB ≥ 100 MB 15 

4.2 ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial 
Assessment) : Gross Profit Margin 

≥ 35% ≥ 30% ≥ 25% ≥ 20% 15 

4.3 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic 
Assessment) 

High and 
Continue 

High Medium Low 10 

     100 

 
1. ความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ของโครงการ (Strategic fit) ประกอบด้วย 
1.1 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับยุทธศาสตร์องค์กร โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างสูงถ้าโครงการนวัตกรรมธุรกิจนี้ไม่
สามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมาย แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เป็นโครงการที่จะสร้างมูลค่าสูงและสนับสนุนการเติบโตขององค์กรในอนาคต 
(Corporate's New S-curve) 

 ระดับที่ 3: เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร  (Strategic 
Objective Alignment) 

 ระดับที่  2: เป็นโครงการที่ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร  (Strategic Direction 
Alignment) 
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 ระดับท่ี 1: เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวักลยุทธ์ขององค์กร (Strategy Alignment) 
1.2 ความสามารถในการน าไปต่อยอดกับโครงการอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ถึงโอกาสในการต่อ
ยอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้จากการด าเนินงานของโครงการ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: สามารถพัฒนาขึ้นเป็นหนึ่งในองค์ความรู้หลักขององค์กร ที่น าไปใช้ต่อยอดกับ
โครงการอ่ืนๆ อย่างน้อยอีก 3 โครงการในหลากหลายด้าน  (Core Know-how - Open 
Opportunities to many projects, ≥3 projects) 

 ระดับที่ 3: สามารถพัฒนาเพ่ือน าไปใช้ต่อยอดกับโครงการอ่ืนๆ ในด้านเดียวกันได้  (Well 
Extended (Modified to Project in related fields) 

 ระดับที่ 2: สามารถน าไปปรับใช้กับโครงการอ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้  (Extended -
Adapted to similar Project) 

 ระดับท่ี 1: ไมส่ามารถน าไปใช้ต่อยอดกับโครงการอื่นๆ ได้ (Could not be transferred) 
2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ (Business Opportunity) ประกอบด้วย 
2.1 มูลค่าตลาดเป้าหมายของโครงการ (Target Market Opportunity) โดยพิจารณาจากมูลค่าหรือขนาดของ
ตลาดเป้าหมายของโครงการ (Target Market Size) ที่เป็นประมาณการในรูปของตัวเงิน แบ่งการประเมิน
ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท (≥ 1,000 M฿) 
 ระดับท่ี 3: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 500 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 1,000 

ล้านบาท [500 - 1,000 M฿) 
 ระดับที่ 2: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 200 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 500 

ล้านบาท [200 - 500 M฿) 
 ระดับที่ 1: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายน้อยกว่า 200 ล้านบาท หรือไม่สามารถประมาณการ

ได้ (< 200 M฿ or Unpredictable) 
2.2 ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ (Competitive Advantages) โดยพิจารณาจากสถานะจากการ
สร้างรายได้ของผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบกับคู่เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ 
ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้เป็นผู้น าอันดับ 1 ในตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 
และ/หรือคู่แข่งในตลาด (Leader) 

 ระดับที่ 3: ผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้เป็นผู้น า 3 อันดับแรกในตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคู่
เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด (Key Player - Top 3) 

 ระดับที่ 2: ผลิตภัณฑ์สามารถเป็นผู้น าด้านราคา (สามารถก าหนดราคาที่ต่ าสุดหรือคุ้มค่าสุด) ใน
ตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคู่เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด (Price Taker) 

 ระดับท่ี 1: ไม่สามารถประเมินได้ (None) 
3. ระดับความพร้อมของโครงการ (Project Readiness) ประกอบด้วย 
3.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของโครงการ (Technology Advantage) โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ใน
การน าเทคโนโลยีทั้งที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันหรือมีสิทธิบัตรในการใช้งานอยู่ และที่สามารถจัดหาเพ่ิมเติมได้
เพ่ือมาใช้ภายในโครงการ เทียบกับจ านวนเทคโนโลยีทั้งหมดท่ีต้องใช้ภายในโครงการ แบ่งการประเมินออกเป็น 
4 ระดับ ดังนี้ 
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 ระดับที่ 4: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ภายใน
โครงการได้ท้ังหมดหรือร้อยละ 100 (100% Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 3: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ภายใน
โครงการได้เป็นส่วนใหญ่ หรือมากกว่าร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  (>75% Already Exist 
and Acquirable) 

 ระดับที่ 2: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ภายใน
โครงการได้เกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือมากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 (>50% 
Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 1: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ภายใน
โครงการได้บางส่วน หรือไม่เกินร้อยละ 50 (≥50% in early or under development) 

3.2 ความพร้อมด้านก าลังการผลิตและทรัพยากรของ อภ. (Capacity and Resources) โดยพิจารณาจาก 
ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายในโครงการ แบ่งการประเมิน
ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองทั้งหมดหรือร้อยละ 100  
(100% with owned Capacity and Resources) 

 ระดับที่ 3: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองได้เป็นส่วนใหญ่ หรือมากกว่า
ร้ อยละ  75 แต่ ไม่ ถึ ง ร้ อยละ  100  (>75% with owned or controllable Capacity and 
Resources) 

 ระดับที่ 2: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือ
มากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75  (>50% with owned or controllable Capacity and 
Resources) 

 ระดับที่ 1: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองบางส่วน หรือไม่เกินร้อยละ 50 
(≥50% is Uncontrollable) 

3.3 โอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ (Risk Assessment) โดยพิจารณาจากจ านวน
ปัจจัยเสี่ยงในระดับสูง (Impact ≥ ระดับ 2 และ Likelihood ≥ ระดับ 2) ที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงที่จะ
ส่งผลให้โครงการต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แบ่งการประเมินออกเป็น 
4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: โครงการไม่มีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูง (None to Least) 
 ระดับท่ี 3: โครงการมีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงจ านวน 1 ปัจจัย (Small : High Risks = 1) 
 ระดับท่ี 3: โครงการมีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงจ านวน 2 ปัจจัย (Medium : High Risks = 2) 
 ระดับท่ี 3: โครงการมีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงอย่างน้อย 3 ปัจจัย (High : High Risks ≥ 3) 

4. ผลตอบแทนของโครงการ (Returns)  
4.1 ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Assessment: NPV within 5 years) โดยพิจารณาจาก
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ [Net Present Value (NPV)] ภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากนับจากเริ่มด าเนินการโครงการ
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ในเชิงพาณิชย์ หมายถึง ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดระยะเวลา 5 ปีของ
โครงการกับเงินลงทุนเริ่มแรก ณ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการหรือต้นทุนของต้นทุน (Cost of Capital) ของ
โครงการ (รายละเอียดและตัวอย่างการค านวณแสดงใน ภาคผนวก-1: การประเมินโครงการเชิงปริมาณ: 
Quantitative Analysis) แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ [Net Present Value (NPV)] ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 500 ล้านบาท (≥ 500 M฿) 

 ระดับที่ 3: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ [Net Present Value (NPV)] ภายในระยะเวลา 5 นับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 300 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท (≥ 
300 M฿) 

 ระดับที่ 2: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ [Net Present Value (NPV)] ภายในระยะเวลา 5 นับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 200 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 300 ล้านบาท (≥ 
200 M฿) 

 ระดับที่ 1: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ [Net Present Value (NPV)] ภายในระยะเวลา 5 นับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 200 ล้านบาท (≥ 
100 M฿) 

4.2 ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Assessment: Gross Profit Margin) โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของโครงการ (% Gross Profit Margin: GP) ภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5 
ปีนับจากเริ่มด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 35 (≥ 35%) 

 ระดับท่ี 3: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5 
ปีนับจากเริ่มด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 แต่ไม่ถึงร้อยละ 
35 (≥ 30%) 

 ระดับท่ี 2: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5 
ปีนับจากเริ่มด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 
30 (≥ 25%) 

 ระดับท่ี 1: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5 
ปีนับจากเริ่มด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 
25 (≥ 20%) 

4.3 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Assessment) โดยพิจารณาจากงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่
ครอบคลุมถึงความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของโครงการที่มีต่อสังคม (social benefit) และต้นทุนของโครงการที่มี
ต่อสังคม (social cost) ได้แก่ การทดแทนการน าเข้ายาแลเวชภัณฑ์ของประเทศ การลดค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณสุขของประเทศ เป็นต้น ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Returns) มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้าน
บาท และมีผลอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปีแรกของโครงการ (High and Continue) 

 ระดับที่ 3: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Returns) มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้าน
บาท แต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท (High) 
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 ระดับที่ 2: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Returns) มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้าน
บาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท (Medium) 

 ระดับที่ 1: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Returns) ต่ ากว่า 20 ล้านบาท หรือไม่
สามารถประเมินได้ (Low or None) 

 
ส าหรับหลักเกณฑ์การประเมินแต่ละข้อของ Gate-(3) การพัฒนาโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business 

Development) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-9 : Gate-(3) หลักเกณฑ์การพัฒนาโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Development Criteria) 
 

รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) Gate-3 
Before 

Commercial 
(% น้ าหนัก) 

Competitive 
Edge 

Competitive 
Adv. 

Comparative 
Adv. 

Neutral 

1. ความสอดคล้องดา้นยุทธศาสตร์ของ
โครงการ (Strategic fit) 

        15 

1.1 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของ
โครงการกับยุทธศาสตร์องค์กร (Strategy 
Alignment) 

Corporate's  
New S-curve 

Strategic 
Objective 
Alignment 

Strategic 
Direction 
Alignment 

Strategy 
Alignment 

5 

1.2 ความสามารถในการน าไปต่อยอดกบั
โครงการอื่นๆ (Opportunity to Apply) 

Core Know-
how 

(Open 
Opportunities 

to many 
projects, ≥3) 

Well Extended 
(Modified to 
Project in 

related fields) 

Extended 
(Adapted to 

similar 
Project) 

Could not  
be Transferred 

5 

1.3 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Returns) 

High and 
Continue 

High Medium Low 5 

2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ 
(Business Potential) 

        20 

2.1 มูลค่าตลาดเป้าหมายของโครงการ 
(Target Market Opportunity) 

≥ 1,000 MB [500 - 1,000 MB) 
[200 - 500 

MB) 

< 200 MB 
or 

Unpredictable 
5 

2.2 ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของ
โครงการ (Competitive Advantages) 

Leader 
Key Player (Top 

3) 
Price Taker None 5 

2.3 ความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า (Customer 
Requirements) 

Value creator Value-added Solution 
Meet 

Requirement 
5 

2.4 โอกาสในการเกิดความเส่ียงที่ส่งผล
กระทบต่อโครงการ (Risk Assessment) 

None to 
Least 

Small 
(High Risks ≥ 1) 

Medium  
(High Risks ≥ 

2) 

High 
(High Risks ≥ 3) 

5 

3. ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ 
(Financial Returns)  

        25 

3.1. ความสมเหตุสมผลของสมมติฐานทาง
การเงิน (Financial Assumption) 

Best Practice 
Assumption 

Realistic  
Assumption 

Good  
Assumption 

Poor  
Assumption 

4 
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รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) Gate-3 
Before 

Commercial 
(% น้ าหนัก) 

Competitive 
Edge 

Competitive 
Adv. 

Comparative 
Adv. 

Neutral 

3.2. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ภายใน (IRR) 

≥ Hurdle rate 
+15% 

≥ Hurdle rate 
+10% 

≥ Hurdle 
rate  

≥ %WACC 4 

3.3. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV 
within 5 years) 

> 500 MB >100MB >10MB <10MB 6 

3.4. ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 
(Payback Period) 

< 3 ป ี 3-5 ป ี 5-8 ป ี > 8 ป ี 6 

3.5. อัตราความสามารถในการท าก าไร
ขั้นต้น (Gross Profit Margin) 

≥ 35% ≥ 30% ≥ 25% ≥ 20% 5 

4. ระดับความพร้อมดา้นเทคโนโลยีและ
สิทธิบัตรของโครงการ (Technology 
Barrier)  

        20 

4.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยขีอง
โครงการ (Technology Advantage) 

100% 
Already Exist 

and 
Acquirable 

>75% Already 
Exist and 

Acquirable 

>50% 
Already Exist 

and 
Acquirable 

≥50% in early 
or under 

development 
5 

4.2 การเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีใน
ตลาดหรือคู่แข่ง (Technology 
Benchmark) 

No potential 
competitive 
technologies 

Potential 
competitive 

technologies in 
early 

development 

Some 
competitive 
technologies 

Many 
competitive 
technologies 
and mostly 

better 

5 

4.3 การคุ้มครองเทคโนโลยีของโครงการ 
(Technology Protection) 

Protected Patent/Copyright Registration Preparation 5 

4.4 อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการน า
เทคโนโลยีนี้ไปใช้งาน (Operational 
Challenges) 

Technology 
was  

proven at a 
commercial 

scale  

 Technology was 
unproven  

at a pilot scale  

Technology 
was 

proven at a  
pilot scale 

Technology 
never 

been proven 
at a  

lab scale 

5 

5. ความสามารถในการน าโครงการไป
ปฏิบตัิ (Execution Capability) 

        20 

5.1 ความพร้อมด้านก าลังการผลิตและ
ทรัพยากรของ อภ. (Capacity and 
Resources)  

100% with 
owned 

Capacity and 
Resources 

>75% with 
owned or 

controllable 
Capacity and 
Resources 

>50% with 
owned or 

controllable 
Capacity 

and 
Resources 

≥50% is 
Uncontrollable 

4 

5.2. ศึกษาผลกระทบด้านกฎหมาย ความ
ปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
(Compliance) 

Highly 
Compliance 

Compliance Legalized 
Safe to 
operate 

4 

5.3. มีบุคลากรที่มีทักษะและมีความพรอ้ม
ด้านการปฏิบัติการของโครงการ 
(Competency) 

Experts or 
Experience 

team 

Highly skilled 
team 

Skilled team Capable 4 

5.4. มีเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจที่
พร้อมให้ความร่วมมอืในการด าเนินงาน 
(Partnership) 

Trusted 
Partners 

(with other 
Benefits) 

Good Partner 
(Good 

Evaluation) 

Partnership 
(Contracted) 

Business 
Contact 

(Agreement or 
MOU) 

5 
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รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) Gate-3 
Before 

Commercial 
(% น้ าหนัก) 

Competitive 
Edge 

Competitive 
Adv. 

Comparative 
Adv. 

Neutral 

     100 

 
1. ความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ของโครงการ (Strategic fit) ประกอบด้วย 
1.1 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับยุทธศาสตร์องค์กร โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างสูงถ้าโครงการนวัตกรรมธุรกิจนี้ไม่
สามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมาย แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เป็นโครงการที่จะสร้างมูลค่าสูงและสนับสนุนการเติบโตขององค์กรในอนาคต 
(Corporate's New S-curve) 

 ระดับที่ 3: เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร  (Strategic 
Objective Alignment) 

 ระดับที่  2: เป็นโครงการที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร  (Strategic Direction 
Alignment) 

 ระดับท่ี 1: เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวักลยุทธ์ขององค์กร (Strategy Alignment) 
1.2 ความสามารถในการน าไปต่อยอดกับโครงการอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ถึงโอกาสในการต่อ
ยอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้จากการด าเนินงานของโครงการ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: สามารถพัฒนาขึ้นเป็นหนึ่งในองค์ความรู้หลักขององค์กร ที่น าไปใช้ต่อยอดกับ
โครงการอ่ืนๆ อย่างน้อยอีก 3 โครงการในหลากหลายด้าน  (Core Know-how - Open 
Opportunities to many projects, ≥3 projects) 

 ระดับที่ 3: สามารถพัฒนาเพ่ือน าไปใช้ต่อยอดกับโครงการอ่ืนๆ ในด้านเดียวกันได้  (Well 
Extended (Modified to Project in related fields) 

 ระดับที่ 2: สามารถน าไปปรับใช้กับโครงการอ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกล้เคี ยงกันได้ (Extended -
Adapted to similar Project) 

 ระดับท่ี 1: ไม่สามารถน าไปใช้ต่อยอดกับโครงการอ่ืนๆ ได้ (Could not be transferred) 
1.3 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Assessment) โดยพิจารณาจากงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่
ครอบคลุมถึงความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของโครงการที่มีต่อสังคม (social benefit) และต้นทุนของโครงการที่มี
ต่อสังคม (social cost) ได้แก่ การทดแทนการน าเข้ายาแลเวชภัณฑ์ของประเทศ การลดค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณสุขของประเทศ เป็นต้น ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Returns) มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้าน
บาท และมีผลอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปีแรกของโครงการ (High and Continue) 

 ระดับที่ 3: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Returns) มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้าน
บาท แต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท (High) 
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 ระดับที่ 2: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Returns) มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้าน
บาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท (Medium) 

 ระดับที่ 1: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Returns) ต่ ากว่า 20 ล้านบาท หรือไม่
สามารถประเมินได้ (Low or None) 

2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ (Business Opportunity) ประกอบด้วย 
2.1 มูลค่าตลาดเป้าหมายของโครงการ (Target Market Opportunity) โดยพิจารณาจากมูลค่าหรือขนาดของ
ตลาดเป้าหมายของโครงการ (Target Market Size) ที่เป็นประมาณการในรูปของตัวเงิน แบ่งการประเมิน
ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท (≥ 1,000 M฿) 
 ระดับท่ี 3: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 500 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 1,000 

ล้านบาท [500 - 1,000 M฿) 
 ระดับที่ 2: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 200 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 500 

ล้านบาท[200 - 500 M฿) 
 ระดับที่ 1: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายน้อยกว่า 200 ล้านบาท หรือไม่สามารถประมาณการ

ได ้(< 200 M฿ or Unpredictable) 
2.2 ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของโครงการ (Competitive Advantages) โดยพิจารณาจากสถานะจากการ
สร้างรายได้ของโครงการเปรียบเทียบกับคู่เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ 
ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: โครงการสามารถสร้างรายได้เป็นผู้น าอันดับ 1 ในตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 
และ/หรือคู่แข่งในตลาด (Leader) 

 ระดับที่ 3: โครงการสามารถสร้างรายได้เป็นผู้น า 3 อันดับแรกในตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคู่
เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด (Key Player - Top 3) 

 ระดับที่ 2: โครงการสามารถเป็นผู้น าด้านราคา (สามารถก าหนดราคาที่ต่ าสุดหรือคุ้มค่าสุด) ใน
ตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคู่เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด (Price Taker) 

 ระดับท่ี 1: ไม่สามารถประเมินได้ (None) 
2.3 ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customer Requirements) โดยพิจารณาจาก
ความสามารถของผลิตภัณฑ์และบริการของโครงการในการตอบสนองความต้องการของลู กค้า แบ่งการ
ประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ผลิตภัณฑ์และบริการของโครงการเป็นรูปแบบหรือวิธีการใหม่ สามารถสร้างความ
แตกต่างที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ลูกค้าเหนือกว่าความคาดหวังได้ (Value creator) 

 ระดับที่ 3: ผลิตภัณฑ์และบริการของโครงการเป็นรูปแบบหรือวิธีการ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่ลูกค้าท่ีเหนือกว่าความคาดหวังได้ (Value-added) 

 ระดับที่ 2: ผลิตภัณฑ์และบริการของโครงการเป็นรูปแบบหรือวิธีการ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่คาดหวังและแก้ปัญหาเพ่ิมเติมให้แก่ลูกค้าได้ (Solution) 

 ระดับที่ 1: ผลิตภัณฑ์และบริการของโครงการเป็นรูปแบบหรือวิธีการ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่คาดหวังได้ (Meet Requirement) 

2.4 โอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ (Risk Assessment) โดยพิจารณาจากจ านวน
ปัจจัยเสี่ยงในระดับสูง (Impact ≥ ระดับ 2 และ Likelihood ≥ ระดบั 2) ที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงที่จะ
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ส่งให้โครงการต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 
ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: โครงการไม่มีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูง (None to Least) 
 ระดับท่ี 3: โครงการมีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงจ านวน 1 ปัจจัย (Small : High Risks = 1) 
 ระดับท่ี 3: โครงการมีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงจ านวน 2 ปัจจัย (Medium : High Risks = 2) 
 ระดับท่ี 3: โครงการมีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงอย่างน้อย 3 ปัจจัย (High : High Risks ≥ 3) 

3. ผลตอบแทนของโครงการ (Returns)  
3.1 ความสมเหตุสมผลของสมมติฐานทางการเงิน (Financial Assumption) โดยพิจารณาจากความ
สมเหตุสมผลของปัจจัยของสมมติฐานต่างๆ ที่น ามาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ได้แก่ การ
สร้างรายได้จากแต่ละด้าน ค่าใช้จ่าย ต้นทุน และเงินลงทุนของโครงการ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ 
ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: ปัจจัยของสมมติฐานต่างๆ ที่น ามาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ มีความ
สมเหตุสมผลสูงในทุกปัจจัย (Best Practice Assumption) 

 ระดับที่ 3 ปัจจัยของสมมติฐานต่างๆ ที่น ามาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ มีความ
สมเหตุสมผลสูงเป็นส่วนใหญ่ (Realistic Assumption) 

 ระดับท่ี 2: ปัจจัยของสมมติฐานต่างๆ ที่น ามาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ มีความ
สมเหตุสมผลเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าจะมีบางปัจจัยที่ต้องปรับปรุง (Good Assumption) 

 ระดับที่ 1: ปัจจัยของสมมติฐานต่างๆ ที่น ามาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่ส่วน
ใหญ่ยังขาดความสมเหตุสมผลและต้องปรับปรุง (Poor Assumption) 

3.2 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายใน ( IRR) โดยพิจารณาจากการค านวณหาอัตราคิดลดที่มีผลท าให้
มูลค่าปัจจุบันของเงินสดที่ได้รับในอนาคต เท่ากับ เงินลงทุนที่จ่ายในปัจจุบัน นั่นคือ มูลค่าปัจจุบันของเงินสด
รับเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินสดจ่าย เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ยอมรับได้เพ่ือตัดสินใจลงทุน
ในโครงการ (Hurdle Rate) ที่มาจากอัตราผลตอบแทนที่ต้องการหรือต้นทุนของต้นทุน (Cost of Capital) 
ของโครงการบวกกับอัตราผลตอบแทนที่ชดเชยความเสียงทีเพ่ิมข้ึน (Risk Premium) ที่สามารถประเมินในเชิง
ปริมาณได้ (รายละเอียดและตัวอย่างการค านวณแสดงใน ภาคผนวก-1: การประเมินโครงการเชิงปริมาณ: 
Quantitative Analysis) แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ ( IRR) สูงกว่าอัตราผลตอบแทน
ขั้นต่ าที่ยอมรับได้เพ่ือตัดสินใจลงทุนในโครงการ (Hurdle Rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ≥ 
Hurdle rate +15%) 

 ระดับที่ 3: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ ( IRR) สูงกว่าอัตราผลตอบแทน
ขั้นต่ าที่ยอมรับได้เพ่ือตัดสินใจลงทุนในโครงการ (Hurdle Rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 15 (≥ Hurdle rate +10%) 

 ระดับที่ 2: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ ( IRR) ไม่น้อยกว่าอัตรา
ผลตอบแทนขั้นต่ าที่ยอมรับได้เพ่ือตัดสินใจลงทุนในโครงการ (Hurdle Rate) แต่ไม่ถึงร้อยละ 10 
(≥ Hurdle rate +10%) 

 ระดับที่ 1: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ ( IRR) ไม่น้อยกว่าอัตรา
ผลตอบแทนที่ต้องการหรือต้นทุนของต้นทุน (Cost of Capital) ของโครงการ แต่ไม่เกินอัตรา
ผลตอบแทนขั้นต่ าท่ียอมรับได้เพ่ือตัดสินใจลงทุนในโครงการ (Hurdle Rate) (≥ %WACC) 
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3.3 ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Assessment: NPV within 5 years) โดยพิจารณาจาก
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ [Net Present Value (NPV)] ภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากนับจากเริ่มด าเนินการโครงการ
ในเชิงพาณิชย์ หมายถึง ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดระยะเวลา 5 ปีของ
โครงการกับเงินลงทุนเริ่มแรก ณ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการหรือต้นทุนของต้นทุน (Cost of Capital) ของ
โครงการ (รายละเอียดและตัวอย่างการค านวณแสดงใน ภาคผนวก-1: การประเมินโครงการเชิงปริมาณ: 
Quantitative Analysis) แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ [Net Present Value (NPV)] ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 500 ล้านบาท (≥ 500 M฿) 

 ระดับที่ 3: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ [Net Present Value (NPV)] ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 300 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท (≥ 
300 M฿) 

 ระดับที่ 2: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ [Net Present Value (NPV)] ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 200 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 300 ล้านบาท (≥ 
200 M฿) 

 ระดับที่ 1: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ [Net Present Value (NPV)] ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 200 ล้านบาท (≥ 
100 M฿) 

3.4 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) โดยพิจารณาจากระยะเวลาของกระแสเงินสดรับสุทธิ 
(Net cash inflow) ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตที่จะมีมูลค่าเท่ากับเงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการพอดี 
(รายละเอียดและตัวอย่างการค านวณแสดงใน ภาคผนวก-1: การประเมินโครงการเชิงปริมาณ: Quantitative 
Analysis) แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) ไม่เกิน 3 ปี (≥ 3 ปี) 
 ระดับที่ 3: ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี (3-5 

ปี) 
 ระดับที่ 2: ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี (5-8 

ปี) 
 ระดับท่ี 1: ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) มากกว่า 8 ปี (≥ 8 ปี) 

3.5 ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Assessment: Gross Profit Margin) โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของโครงการ (% Gross Profit Margin: GP) ภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5 
ปีนับจากเริ่มด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 35 (≥ 35%) 

 ระดับท่ี 3: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5 
ปีนับจากเริ่มด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 แต่ไม่ถึงร้อยละ 
35 (≥ 30%) 

 ระดับท่ี 2: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5 
ปีนับจากเริ่มด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 
30 (≥ 25%) 
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 ระดับท่ี 1: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5 
ปีนับจากเริ่มด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 
25 (≥ 20%) 

4. ระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีและสิทธิบัตรของโครงการ (Technology Barrier) ประกอบด้วย 
4.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของโครงการ (Technology Advantage) โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ใน
การน าเทคโนโลยีทั้งที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันหรือมีสิทธิบัตรในการใช้งานอยู่ และที่สามารถจัดหาเพ่ิมเติมได้
เพ่ือมาใช้ภายในโครงการ เทียบกับจ านวนเทคโนโลยีทั้งหมดที่ต้องใช้ภายในโครงการ แบ่งการประเมินออกเป็น 
4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ภายใน
โครงการได้ท้ังหมดหรือร้อยละ 100 (100% Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 3: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ภายใน
โครงการได้เป็นส่วนใหญ่ หรือมากกว่าร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  (>75% Already Exist 
and Acquirable) 

 ระดับที่ 2: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ภายใน
โครงการได้เกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือมากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 (>50% 
Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 1: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ภายใน
โครงการได้บางส่วน หรือไม่เกินร้อยละ 50 (≥50% in early or under development) 

4.2 การเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีในตลาดหรือคู่แข่ง (Technology Benchmark) โดยพิจารณาจากการ
เปรียบเทียบข้อดีของเทคโนโลยีที่ก าลังพัฒนาในโครงการกับเทคโนโลยีที่มีในตลาดหรือที่ก าลังถูกพัฒนาโดย
คู่แข่ง แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ไม่มีเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันในตลาดหรือที่ก าลังถูกพัฒนาโดยคู่แข่ง (No 
potential competitive technologies) 

 ระดับที่ 3: มีเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันในตลาดที่ก าลังถูกพัฒนาในขั้นตอนเริ่มต้นโดยคู่แข่ง 
(Potential competitive technologies in early development) 

 ระดับท่ี 2: มีเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันอยู่บางในตลาดที่เป็นของคู่แข่ง (Some competitive 
technologies) 

 ระดับที่  1: มีเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันจ านวนมากในตลาดที่ เป็นของคู่แข่ง (Many 
competitive technologies and mostly better) 

4.3 การคุ้มครองเทคโนโลยีของโครงการ (Technology Protection) โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ในการ
น าเทคโนโลยีที่ก าลังพัฒนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้สามารถด าเนินการให้
มีการคุ้มครองหรือป้องกันโดยสิทธิบัตรได้หรือไม่ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้สามารถด าเนินการให้มีการคุ้มครองป้องกัน
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อภ. สามารถด าเนินการได้แต่เพียงผู้เดียว (Protected) 

 ระดับที่ 3: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้สามารถด าเนินการให้มีการคุ้มครองป้องกันโดย
สิทธิบัตรหรือจดลิขสิทธิ์ไว้ (Patent/Copyright) 

 ระดับที่ 2: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้สามารถด าเนินการให้มีการคุ้มครองโดยการขึ้น
ทะเบียนไว้ (Registration) 
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 ระดับที่ 1: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอความคุ้มครองหรือป้องกัน
โดยสิทธิบัตร (Preparation) 

4.4 อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการน าเทคโนโลยีนี้ไปใช้งาน (Operational Challenges) โดยพิจารณาจาก
ความเป็นไปได้หรือความพร้อมในการน าเทคโนโลยีที่ก าลังพัฒนาในโครงการไปใช้งานทั้งในขั้นตอนการน าร่อง 
(Pilot) และข้ันตอนที่ด าเนินการในเชิงพาณิชย์ (Commercial) แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้เคยมีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการใช้งานมา
ก่อนในขั้นตอนของการด าเนินการในเชิงพาณิชย์ (technology was proven at a commercial 
scale) 

 ระดับที่ 3: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้เคยมีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการใช้งานมา
ก่อนในขั้นตอนการน าร่อง (Technology was proven at a pilot scale) 

 ระดับที่ 2: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้ไม่เคยมีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการใช้งาน
มาก่อนแม้ในข้ันตอนการน าร่อง แต่เคยมีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการใช้งานมาก่อนในขั้นตอน
ของการทดลอง (Technology was unproven at a pilot scale) 

 ระดับที่ 1: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้ไม่เคยมีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการใช้งาน
มาก่อนแม้แต่ในขั้นตอนของการทดลอง (Technology never been proven at a lab scale) 

5. ความสามารถในการน าโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability) ประกอบด้วย 
5.1 ความพร้อมด้านก าลังการผลิตและทรัพยากรของ อภ. (Capacity and Resources) โดยพิจารณาจาก 
ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายในโครงการ แบ่งการประเมิน
ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองทั้งหมดหรือร้อยละ 100  
(100% with owned Capacity and Resources) 

 ระดับที่ 3: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองได้เป็นส่วนใหญ่ หรือมากกว่า
ร้ อยละ  75 แต่ ไม่ ถึ ง ร้ อยละ  100  (>75% with owned or controllable Capacity and 
Resources) 

 ระดับที่ 2: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือ
มากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75  (>50% with owned or controllable Capacity and 
Resources) 

 ระดับที่ 1: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองบางส่วน หรือไม่เกินร้อยละ 50 
(≥50% is Uncontrollable) 

5.2 ศึกษาผลกระทบด้านกฎหมาย ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Compliance) โดยพิจารณา
จากความพร้อมของการด าเนินการโครงการให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดต่างๆ ที่อาจ
เกี่ยวข้อง แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
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 ระดับท่ี 4: สามารถด าเนินการโครงการให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีบางประเด็นด าเนินการได้สูงกว่าที่ก าหนดและสร้าง
คุณค่าให้แก่โครงการ (Highly Compliance) 

 ระดับท่ี 3: สามารถด าเนินการโครงการให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน (Compliance) 

 ระดับท่ี 2: ด าเนินการโครงการให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างสมบูรณ์
ครบถ้วน (Legalized) 

 ระดับที่ 1: ด าเนินการโครงการตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้
แม้ว่าจะยังไม่ครบถ้วน แต่สามารถเริ่มปฏิบัติการงานในโครงการบางส่วนได้อย่างปลอดภัย (Safe 
to operate) 

5.3 มีบุคลากรที่มีทักษะและมีความพร้อมด้านการปฏิบัติการของโครงการ (Competency) โดยพิจารณาจาก 
ความเชี่ยวชาญและทักษะที่จ าเป็นของคณะท างานโครงการในการพัฒนาโครงการให้ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: มีผู้เชียวชาญอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละด้านที่จ าเป็นต่อการพัฒนาและด าเนินงาน
โครงการ (Experts or Experience team) 

 ระดับที่ 3: มีคณะท างานที่มีทักษะที่จ าเป็นครอบคลุมครบทุกด้าน แม้ว่าจะมีจ านวนผู้เชียวชาญ
ไม่ครบทุกด้านที่จ าเป็นต่อการพัฒนาและด าเนินงานโครงการ (Highly skilled team) 

 ระดับที่ 2: มีคณะท างานที่มีทักษะที่จ าเป็นครอบคลุมครบทุกด้าน แม้ว่าจะไม่มีผู้เชียวชาญในแต่
ละด้านที่จ าเป็นต่อการพัฒนาและด าเนินงานโครงการ (Skilled team) 

 ระดับที่ 1: มีคณะท างานที่มีความสามารถและมีประสบการณ์จากโครงการในลักษณะอ่ืน แม้ว่า
จะไม่มีคณะท างานที่มีทักษะที่จ าเป็นโดยตรงและผู้เชียวชาญในแต่ละด้านที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
และด าเนินงานโครงการ (Capable) 

5.4 มีเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน (Partnership) โดยพิจารณา
จากการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย คู่ความร่วมมือ และพันธมิตรเพ่ือสร้าง
ประโยชน์จากการด าเนินงานร่วมกัน แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย คู่ความร่วมมือ และ/หรือพันธมิตรในการ
ด าเนินงานโครงการ มีสัญญาและการติดตามประเมินผลของการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ โดยเครือข่าย คู่ความร่วมมือ และ/หรือพันธมิตรที่ร่วมด าเนินการสามารถสร้างประโยชน์
เพ่ิมเติมในด้านอ่ืนๆ ให้แก่องค์กร นอกเหนือจากที่ก าหนดในสัญญา ได้แก่ การถ่ายทอดองค์
ความรู้ ภาพลักษณ์ที่ดีของโครงการ การประหยัดเงินลงทุน (Trusted Partners - with other 
Benefits) 

 ระดับที่ 3: มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย คู่ความร่วมมือ และ/หรือพันธมิตรในการ
ด าเนินงานโครงการ มีสัญญาและการติดตามประเมินผลของการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ (Good Partner - Good Evaluation) 

 ระดับที่ 2: มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย คู่ความร่วมมือ และ/หรือพันธมิตรในการ
ด าเนินงานโครงการ โดยมีสัญญาที่เป็นข้อตกลงในการด าเนินงานร่วมกันอย่างชัดเจน (Good 
Partner - Good Evaluation) (Partnership - Contracted) 
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 ระดับที่ 1: มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย คู่ความร่วมมือ และ/หรือพันธมิตรในการ
ด าเนินงานโครงการ โดยมีข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจใช้เป็นข้อตกลงในการด าเนินงาน
ร่วมกัน (Business Contact - Agreement or MOU) 
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5. กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
 
กระบวนการ : กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงาน : กลุ่มงานด้านศูนย์ข้อมูลสิทธิบัตรยา 

กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ข้อก าหนดของกระบวนการ : 
1. เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 
2. เป็นการประดิษฐ์ที่มีข้ันการประดิษฐ์สูงขึ้นและ 
3. เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 

ตัวช้ีวัดประสิทธิผล : 
1. จ านวนค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในแต่ละปี 

 
SIPOC MODEL 

 
Supplier Input Process Time Output Customer 

1. นักวิจัย 
2. ผู้ประดิษฐ์ที่
ต้องการการ
คุ้มครอง
สิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรม 

1. นโยบาย 
2. โครงการวิจัยที่เปิดใหม่ 
3. องค์ความรู้ (KM) 
4. ความต้องการของลูกค้า 
5. MIMs 
6. Orange book 
7. สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา : 
www.uspto.gov 
8. สิทธิบัตรยุโรป : 
http://ep.espacenet.com 
9.สิทธิบัตรไทย: 
www.ipic.moc.go.th 

1. การจัดท า Patent Information 
1.1 เมื่อกลุ่มงานด้านศูนย์ข้อมูล
สิทธิบัตรยา ได้รับรายการยาที่ต้องการ
สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากนักวิจัย             
ผู้ประดิษฐ์ที่ต้องการการคุ้มครอง
สิ่งประดิษฐ์/ นวัตกรรม 
1.2 สืบค้นข้อมูลยา เช่น สูตรโครงสร้าง 
ขนาดของยา ชื่อทางเคมี ฯลฯ และ
สิทธิบัตรยา จากฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่
จากเว็บไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
สหรัฐอเมริกา ส านักสิทธิบัตรยุโรป 

ตามแผนการ
ด าเนินการ
ประจ าปี 

1.Patent 
Information และ 
ข้อมูล Patent 
information ที่มี
การทบทวน 
2.สิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตรที่ได้รับการ
จดแจ้ง 
3. สิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร ได้รับการ
ต่ออายุ 
 

1. สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
2. กลุ่มงานด้าน
ศูนย์ข้อมูล
สิทธิบัตรยา
องค์การเภสัช
กรรม 
2. นักวิจัยผู้
ประดิษฐ์ที่
ต้องการการ
คุ้มครอง
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10. องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
https://patentscope.wipo.int 

ส านักสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กองควบคุมยา 
MIMS เป็นต้น รวมทั้งเปิดแฟ้มเอกสาร 
ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
1.3 รวบรวมเอกสาร 
1.4 วิเคราะห์ข้อมูล 
1.5 จัดท าเอกสารและลงข้อมูลใน 
Database 
1.6 เสนอผู้อ านวยการสถาบันฯ 
พิจารณา 
1.7 Update ข้อมูลสิทธิบัตรใน 
Database ทุกปี 
2. การยื่นขอรับสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร 
2.1 กลุ่มงานด้านศูนย์ข้อมูล 
สิทธิบัตรยาประสานงานกับ 
นักวิจัยเพื่อคัดเลือกงานวิจัยที่ 
สามารถยื่นจดสิทธิบัตร/อนุ 
สิทธิบัตร เสนอผู้อ านวยการ 
สถาบันฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
2.2 นักวิจัยส่งข้อมูลที่ต้องใช้ในการขอ
ยื่นจดสิทธิบัตร ดังนี้ 
2.2.1 แบบฟอร์มเปิดเผยการ 

สิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรม 
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ประดิษฐ์ 
2.2.2 ข้อมูลส าหรับจัดเตรียมค า 
ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
ประกอบด้วย รายละเอียดการประดิษฐ์ 
มีหัวข้อย่อยดังนี้ 
 ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ 
 สาขาวิทยาการที่เก่ียวข้องกับการ

ประดิษฐ์ 
 ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่

เกี่ยวข้อง 
 ลักษณะและความมุ่งหมายของการ

ประดิษฐ์โดยย่อ 
 ค าอธิบายรูปเขียนโดยย่อ(ถ้ามีรูป

เขียน) 
 การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ 

: ต้องละเอียดและชัดเจนที่สุด 
 วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่ สุด : มัก

ระบุว่า“เหมือนกับที่ได้กล่าวไว้แล้วใน
หัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดย
สมบูรณ์” 
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 การน าการประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ใน

การผลิตทางอุตสาหกรรม พาณิชยก
รรม หัตถกรรม หรือเกษตรกรรม 

หมายเหตุ: ข้อถือสิทธิ : จะต้องมีความ
ชัดแจ้ง รัดกุม และสอดคล้องกับ
รายละเอียดการประดิษฐ์ 
-บทสรุปการประดิษฐ์ 
-รูปเขียน (ถ้ามี) 
2.3 จัดเตรียมค าขอรับสิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตร ดังนี้ 
2.3.1 ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
2.3.2 แบบ สป/สผ/อสป/001-ก 
2.3.3 รายละเอียดการประดิษฐ์ 
2.3.4 ข้อถือสิทธิ 
2.3.5 บทสรุปการประดิษฐ์ 
2.3.6 รูปเขียน (ถ้ามี) 
2.3.7 หนังสือสัญญาโอนสิทธิ 
2.3.8 ส าเนาบัตรข้าราชการของ
ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 
2.3.9 ส าเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม2.3.10 
-ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ประดิษฐ์ 
2.3.11 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ 
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ประดิษฐ์ 
2.4 เสนอผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเพื่อพิจารณาและลงนาม และ
เสนอผู้อ านวยการองค์การฯ ลงนาม 
ตามล าดับ 
2.5 ยื่นเอกสารต้นฉบับพร้อมส าเนาต่อ
เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
พร้อมช าระค่าธรรมเนียมเจ้าหน้าที่กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 
2.6 เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 
3. การ maintenance ค าขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
3.1 ด าเนินการจัดเตรียมค าขอแก้ไขค า
ขอรับสิทธิบัตรตามค าสั่งของผู้
ตรวจสอบสิทธิบัตร และยื่นต่อกรม 
ทรัพย์สินทางปัญญา 
3.2 ด าเนินการยื่นตรวจสอบการ
ประดิษฐ์ค าขอรับสิทธิบัตร 
3.3 ด าเนินการยื่นช าระค่าธรรมเนียม
ประกาศโฆษณา 
3.4 ด าเนินการยื่นช าระค่าธรรมเนียม
การออกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
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3.5 ด าเนินการยื่นช าระค่าธรรมเนียม
รายปีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 
6. กระบวนการประเมินโครงการกระบวนการน านวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม (Commercial and Social Phase) 
 
กระบวนการ : กระบวนการประเมินโครงการกระบวนการน านวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม (Commercial and Social Phase) 

หน่วยงาน : คณะท างานผู้ประเมินโครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ 

ข้อก าหนดของกระบวนการ : 
1. มีการประเมินการน านวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคมอย่างเป็นระบบ 
2. มีการติดตามประเมินผลตอบแทนของโครงการเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินของ
โครงการที่ได้จัดท าไว้ก่อนหน้า 

ตัวช้ีวัดประสิทธิผล : จ านวนนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างต่อเนื่อง 

 
SIPOC MODEL 

 
Supplier Input Process Time Output Customer 

1. ผู้บริหาร 
ระดับสูง 
(DD) 
2. คณะท างานผู้
ประเมินโครงการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

1. วิสัยทัศน์/
ยุทธศาสตร์องค์กร 
2. นโยบายจาก
คณะกรรมการ อภ./
ผู้บริหารระดับสูง 
3. ความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และลูกค้า 

1. รวบรวมและคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
(Product Innovation) ที่ผ่านหลักเกณฑ์การ
ประเมินการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Gate 2) 
 
2. ด าเนินการประเมินการน านวัตกรรมออกไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
2.1 การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

ตามแผนการ 
ด าเนินการ 
ประจ าปี 
 

1. นวัตกรรมที่ผ่าน
เกณฑ์ประเมินและ
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม 

1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
พัฒนาและ
นวัตกรรม 
2. ผู้บริหาร/
พนักงานและ
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3. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม 

4. หลักเกณฑ์การ
ประเมินโครงการ
กระบวนการน า
นวัตกรรมออกไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม 
5. นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
หลักเกณฑ์การ
ประเมินการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
(Product 
Development 
Criteria) 

2.1.1 ประเมินผลตอบแทนทางการเงินของ
โครงการ (Financial Returns) คิดเป็นน้ าหนัก
รวมร้อยละ 60 โดยพิจารณา 
 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในเทียบ

กับประมาณการ (IRR) (น้ าหนักร้อยละ 10) 
 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเทียบกับ

ประมาณการ (NPV) (น้ าหนักร้อยละ 20) 
 อัตราความสามารถในการท าก าไรขั้นต้นเทียบ

กับประมาณการ (Gross Profit Margin) 
(น้ าหนักร้อยละ 30) 

2.1.2 ประเมินความสามารถในการน าโครงการไป
ปฏิบัติ (Execution Capability) คิดเป็นน้ าหนัก
รวมร้อยละ 40 โดยพิจารณา  
 ความพร้อมด้านก าลังการผลิตและทรัพยากร

ของ อภ. (Capacity and Resources) 
(น้ าหนักร้อยละ 10) 

 โครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
(Project Structure and Responsibility) 
(น้ าหนักร้อยละ 10) 

 ความคืบหน้าของการด าเนินการตามแผนที่
ก าหนด (Project Progress) (น้ าหนักร้อยละ 
10) 

ลูกจ้าง องค์การ
เภสัชกรรม 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและลูกค้า 
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 การบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ

โครงการ (Risk Assessment) (น้ าหนักร้อย
ละ 10) 

2.2 การใช้ประโยชน์เชิงสังคม 
2.2.1 ประเมินผลตอบแทนเชิงสังคมหรือ
เศรษฐศาสตร์ (Social and Economic 
Returns) คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 60 
2.2.2 ประเมินความสามารถในการน าโครงการไป
ปฏิบัติ (Execution Capability) คิดเป็นน้ าหนัก
รวมร้อยละ 40 โดยพิจารณา  
 ความพร้อมด้านก าลังการผลิตและทรัพยากร

ของ อภ. (Capacity and Resources) 
(น้ าหนักร้อยละ 10) 

 โครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
(Project Structure and Responsibility) 
(น้ าหนักร้อยละ 10) 

 ความคืบหน้าของการด าเนินการตามแผนที่
ก าหนด (Project Progress) (น้ าหนักร้อยละ 
10) 

 การบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
โครงการ (Risk Assessment) (น้ าหนักร้อย
ละ 10) 
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2.3 สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และ
สังคมให้ก าหนดน้ าหนักคะแนนระหว่าง
หลักเกณฑ์การประเมินในข้อ 1 ของการใช้
ประโยชน์เชิงสังคม และการใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ใหม่ โดยมีคะแนนรวมกันเท่ากับ 60% 
ตามความเหมาะสมของโครงการ 
3. น าเสนอผลการประเมินโครงการ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือก
โครงการที่จะใช้ประโยชน์ 
4. น าเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
5. ก าหนดแผนงานและด าเนินโครงการ 
6. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
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กระบวนการประเมินโครงการกระบวนการน านวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
(Commercial and Social Phase) มีวัตถุประสงค์ในการติดตามประเมินผลตอบแทนของโครงการเปรียบเทียบ
กับประมาณการทางการเงินของโครงการที่ได้จัดท าไว้ก่อนหน้า และความสามารถในการน าโครงการไปปฏิบัติ
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม โดยโครงการที่ถูกประเมินควรได้คะแนนไม่น้อยกว่า 75% มิฉะนั้น ควร
ได้รับการทบทวนและปรับปรุงแผนโครงการใหม่ก่อนที่จะพิจารณาตัดสินใจในการด าเนินการโครงการต่อไป  

โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ประเมินแต่ละข้อของการน านวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม (Commercial and Social Phase) ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2-10 : หลักเกณฑ์ประเมินแต่ละข้อของการน านวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
(Commercial and Social Phase Criteria) 
 

รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) Commercial 

and Social 
Phase 

(% น้ าหนัก) 

Competitive 
Edge 

Competitive 
Adv. 

Comparative 
Adv. 

Neutral 

1. ผลตอบแทนทางการเงิน
ของโครงการ (Financial 
Returns)  

        60 

1.1. อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนภายในเทียบกับประมาณ
การ (IRR) 

100% 90% 80% 70% 10 

1.2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
โครงการเทยีบกับประมาณการ 
(NPV) 

100% 90% 80% 70% 20 

1.3 อัตราความสามารถในการ
ท าก าไรขั้นต้นเทียบกับ
ประมาณการ (Gross Profit 
Margin) 

100% 90% 80% 70% 30 

2. ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือ
เศรษฐศาสตร์ (Social and 
Economic Returns) 

    60 

2.1 ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือ
เศรษฐศาสตรเ์ทียบกับ
เป้าหมายที่ก าหนด (Social 
and Economic Returns) 

100% 90% 80% 70% 60 

3. ความสามารถในการน า
โครงการไปปฏิบัติ 
(Execution Capability) 

        40 

3.1 ความพร้อมด้านก าลังการ
ผลิตและทรัพยากรของ อภ. 
(Capacity and Resources)  

100% with 
owned 

Capacity 

>90% with 
owned or 

controllable 

>80% with 
owned or 

controllable 

≥70% is 
Uncontrollable 

10 
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รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) Commercial 
and Social 

Phase 
(% น้ าหนัก) 

Competitive 
Edge 

Competitive 
Adv. 

Comparative 
Adv. 

Neutral 

and 
Resources 

Capacity 
and 

Resources 

Capacity 
and 

Resources 
3.2 โครงสร้างและผูร้ับผดิชอบ
ในการด าเนินงาน (Project 
Structure and 
Responsibility) 

100% 
Fulfillment 

80% 
Fulfillment 

< 80% 
Fulfillment 

Non-clarify 10 

3.3 ความคืบหน้าของการ
ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 
(Project Progress) 

100% 90% 80% 70% 10 

3.4 การบริหารความเสี่ยงท่ี
ส่งผลกระทบต่อโครงการ (Risk 
Assessment) 

None to 
Least 

Small 
(High Risks 

≥ 1) 

Medium  
(High Risks ≥ 

2) 

High 
(High Risks ≥ 3) 

10 

 100 

 
หมายเหตุ  
1. โครงการนวัตกรรมใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินในข้อ 1 และ 3 
2. โครงการนวัตกรรมใช้ประโยชน์เชิงสังคมให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินในข้อ 2 และ 3 
3. โครงการนวัตกรรมใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคมให้ก าหนดน้ าหนักคะแนนระหว่างหลักเกณฑ์การ
ประเมินในข้อ 1 และ 2 ใหม่ โดยมีคะแนนรวมกันเท่ากับ 60% ตามความเหมาะสมของโครงการ  
 
1. ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Returns) ประกอบด้วย 
1.1. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในเทียบกับประมาณการ ( IRR) โดยพิจารณาจากการค านวณหาอัตรา
คิดลดที่มีผลท าให้มูลค่าปัจจุบันของเงินสดที่ได้รับในอนาคตของโครงการ เปรียบเทียบกับประมาณการทาง
การเงินที่ได้จัดท าไว้ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ (IRR) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
100 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท าไว้ (100%) 

 ระดับที่ 3: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ ( IRR) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท าไว้ (90%) 

 ระดับที่ 2: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ ( IRR) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท าไว้ (80%) 

 ระดับที่ 1: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ (IRR) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท าไว้ (70%) 
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1.2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเทียบกับประมาณการ (NPV) โดยพิจารณาจากการค านวณหามูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของโครงการเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท าไว้ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท าไว้ (100%) 

 ระดับท่ี 3: มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 เมื่อ
เปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท าไว้ (90%) 

 ระดับที่ 2: มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 เมื่อ
เปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท าไว้ (80%) 

 ระดับที่ 1: มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 เมื่อ
เปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท าไว้ (70%) 

1.3 อัตราความสามารถในการท าก าไรขั้นต้นเทียบกับประมาณการ (Gross Profit Margin) โดยพิจารณาจาก
การค านวณหาอัตราความสามารถในการท าก าไรขั้นต้นของโครงการเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท า
ไว้ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: อัตราความสามารถในการท าก าไรขั้นต้นของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 100 
เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท าไว้ (100%) 

 ระดับท่ี 3: อัตราความสามารถในการท าก าไรขั้นต้นของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 แต่
ไม่ถึงร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท าไว้ (90%) 

 ระดับท่ี 2: อัตราความสามารถในการท าก าไรขั้นต้นของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 แต่
ไม่ถึงร้อยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท าไว้ (80%) 

 ระดับท่ี 1: อัตราความสามารถในการท าก าไรขั้นต้นของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 แต่
ไม่ถึงร้อยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท าไว้ (70%) 
 

2. ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตร์ (Social and Economic Returns) ประกอบด้วย 
2.1 ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตร์เทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด (Social and Economic Returns) 
โดยพิจารณาจากงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้มี
ความคุ้มค่ามากท่ีสุด ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมถึงความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของโครงการที่มีต่อสังคม 
(social benefit) เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด เช่น การทดแทนการน าเข้ายาแลเวชภัณฑ์ของประเทศ 
การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตร์ของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 100 
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (100%) 

 ระดับท่ี 3: ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตร์ของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 แต่
ไม่ถึงร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (90%) 

 ระดับท่ี 2: ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตร์ของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 แต่
ไม่ถึงร้อยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (80%) 

 ระดับท่ี 1: ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตร์ของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 แต่
ไม่ถึงร้อยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (70%) 
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3. ความสามารถในการน าโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability) ประกอบด้วย 
3.1 ความพร้อมด้านก าลังการผลิตและทรัพยากรของ อภ. (Capacity and Resources) โดยพิจารณาจาก ความ
เพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายในโครงการ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 
ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองทั้งหมดหรือร้อยละ 100  (100% 
with owned Capacity and Resources) 

 ระดับที่ 3: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองได้เป็นส่วนใหญ่ หรือมากกว่าร้อย
ละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90  (>90% with owned or controllable Capacity and Resources) 

 ระดับที่ 2: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือ
มากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80  (>80% with owned or controllable Capacity and 
Resources) 

 ระดับที่ 1: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองบางส่วน หรือไม่เกินร้อยละ 70 
(≥70% is Uncontrollable) 

3.2 โครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน (Project Structure and Responsibility) โดยพิจารณาจาก
การก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการที่ชัดเจน พร้อมทั้งจ านวน
อัตราก าลังของผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด เปรียบเทียบกับแผนอัตราก าลัง
ตามโครงสร้างการด าเนินงานของโครงการ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการที่ชัดเจน พร้อม
ทั้งจ านวนอัตราก าลังของผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด
ครบถ้วนร้อยละ 100 (100% Fulfillment) 

 ระดับที่ 3: โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการที่ชัดเจน แม้ว่า
จะมีจ านวนอัตราก าลังของผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 แต่ไม่ครบร้อยละ 100 (80% Fulfillment) 

 ระดับที่ 2: โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการที่ชัดเจน แม้ว่า
จะมีจ านวนอัตราก าลังของผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดน้อย
กว่าร้อยละ 80 (< 80% Fulfillment) 

 ระดับที่ 1: โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการที่ไม่ได้ก าหนด 
หรือไม่ชัดเจน (Non-clarify) 

3.3 ความคืบหน้าของการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด (Project Progress) โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของ
การด าเนินการโครงการเปรียบเทียบกับแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: การด าเนินการโครงการเป็นไปตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ร้อยละ 100  (100%) 
 ระดับท่ี 3: การด าเนินการโครงการเป็นไปตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้มากกว่าหรือเท่ากับร้อย

ละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 (90%) 
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 ระดับท่ี 2: การด าเนินการโครงการเป็นไปตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้มากกว่าหรือเท่ากับร้อย
ละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 (80%) 

 ระดับท่ี 1: การด าเนินการโครงการเป็นไปตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้มากกว่าหรือเท่ากับร้อย
ละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 (70%) 

3.4 การบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ (Risk Assessment) โดยพิจารณาจากจ านวนปัจจัยเสี่ยง
ในระดับสูง (Impact ≥ ระดับ 2 และ Likelihood ≥ ระดับ 2) ที่ยังคงหลงเหลืออยู่หลังจากการบริหารความ
เสี่ยงของโครงการ ที่จะส่งผลให้โครงการต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แบ่ง
การประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: โครงการไม่มีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงหลงเหลืออยู่ (None to Least) 
 ระดับที่ 3: โครงการมีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงหลงเหลืออยู่ จ านวน 1 ปัจจัย (Small : High Risks = 

1) 
 ระดับท่ี 3: โครงการมีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงหลงเหลืออยู่ จ านวน 2 ปัจจัย (Medium : High Risks 

= 2) 
 ระดับท่ี 3: โครงการมีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงหลงเหลืออยู่ อย่างน้อย 3 ปัจจัย (High : High Risks ≥ 

3) 
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หัวข้อที่ 3 
การจัดท าแผนปฏิบัติการ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

 
 หลังจากท่ีได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงานประจ าปี จะต้องมีการถ่ายทอดลงสู่การ
ปฏิบัติ โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ซึ่งมีแบบฟอร์มและปฏิบัติการและขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
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1. แผนปฏิบัติการ 5 ปี 
 

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  4. ตัวชี้วัด : 

2. ยุทธศาสตร์:  5. ผู้รับผิดชอบหลัก :  

3. วัตถุประสงค์ :  6. ผู้สนับสนุน : 

 

7. กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 9. ผลที่
ได้รับ 

10. ความเสี่ยง 
หรือปัจจัย
ความส าเร็จ 

11.
ผู้รับผิดชอ

บ 
 

12. งบประมาณ 

ปีที่1 ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที่5 งบลงทุน งบท าการ 

1            

2            

3            

4            

                  รวม   
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วิธีการเขียนแผนปฏิบัติการ  
 
 
หัวข้อที่ หัวข้อ รายละเอียด 

1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ระบุหัวข้อยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม ปี 2565 – 2569  

2 ยุทธศาสตร์ระยะยาว ระบุกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ในหัวข้อที่ 1 โดยกลยุทธ์ภายใน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ  

3 วัตถุประสงค์ ระบุวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ที่ก าหนดในหัวข้อที่ 2 
4 ตัวชี้วัด ระบุตัวชี้วัดพร้อมเป้าหมายที่แสดงประสิทธิผลของกลยุทธ์ที่ระบุใน

หัวข้อที่ 2 
5 ผู้รับผิดชอบหลัก ระบุผู้รับผิดชอบหลักของกลยุทธ์ที่ก าหนดในหัวข้อที่ 2   โดย

ผู้รับผิดชอบหลักสามารถระบุได้หลายหน่วยงาน โดยขอให้เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักโดยตรงเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของกล
ยุทธ์ได้ 

6 ผู้สนับสนุน ระบุผู้สนับสนุนของกลยุทธ์ที่ก าหนดในหัวข้อที่ 2 โดยผู้สนับสนุน
สามารถระบุได้หลายหน่วยงานเช่นเดียวกัน 

7 กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ ระบุแผนปฏิบัติการหรือโครงการที่ต้องด าเนินการในช่วง 5 ปี เพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่ก าหนดในหัวข้อ 3 และ 4 

8 ระยะเวลาด าเนินการ ระบุระยะเวลาในการด าเนินงานพร้อมเป้าหมายในแต่ละปีที่
ด าเนินการของแผนปฏิบัติการหรือโครงการที่ระบุในหัวข้อที่ 7 ดัง
ตัวอย่าง 

 
 

9 ผลที่ได้รับ ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังจากแต่ละแผนปฏิบัติการหรือโครงการที่ระบุ
ในหัวข้อที่ 7 

10 ความเสี่ยงหรือปัจจัยความส าเร็จ ระบุปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้แผนฯ หรือโครงการไม่สามารถด าเนินการได้
ส าเร็จตามผลลัพธ์ที่ระบุในหัวข้อ 9 หรือปัจจัยความส าเร็จของแผน
หรือโครงการที่ท าให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีระบุในหัวข้อ 9 

11 ผู้รับผิดชอบ ระบุผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละแผนฯ หรือโครงการที่ระบุในหัวข้อที่ 
7 

12 งบประมาณ ระบุงบประมาณซึ่งแบ่งเป็นงบลงทุนและงบท าการ ของแต่ละแผนฯ 
หรือโครงการที่ระบุในหัวข้อที่ 7 
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2. แผนปฏิบัติการประจ าปี  
 
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  6. ระยะเวลาด าเนินการ :  
2. ยุทธศาสตร์ :  7. ตัวชี้วัด  :  
3. กลยุทธ์ :  8. ค่าเป้าหมาย :  
4. แผนปฏิบัติการ   :   9. ผู้รับผิดชอบหลัก :   
5. วัตถุประสงค์ :  10. ผู้สนับสนุน : 

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
 

11. กิจกรรมหลัก 
12. ร้อยละ (%) 

ของกิจกรรม 

13. ระยะเวลาด าเนินการ 
 14. ผลที่ได้รบั 

15.
ผู้รับผิดชอบ
ในขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1  Plan                
Actual              

2  Plan                
Actual              

3  
Plan              

  
Actual              

    
Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
 

ล าดั
บ 

11. กิจกรรมหลัก 
1
6 
R 

16. ความเสี่ยง 
ปัจจุบั

น Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมา
ย 

L I L I 
1          
2          

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ล าดับ 18. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความ

คาดหวัง 
ที่มีต่อองค์กร 

ความกังวลที่มีต่อองค์กร 
ประเด็นส าคัญที่มีต่อองค์กร 

20. วัตถุประสงค์ที่มีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1      
2      

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ล าดับ 11. กิจกรรมหลัก 
21. ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

22. อัตราก าลัง  23. งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบท าการ 

1       
2       

    รวม     

17 

19 
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 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ 24. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเพิ่มเติม 
1    

2    
 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่ใช้ในการด าเนินการ 
 

ล าดับ 26. ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่ใช้ในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1    

 

25 

27 
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วิธีการเขียนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 
 
หัวข้อที่ หัวข้อ รายละเอียด 

1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ระบุหัวข้อยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม ปี 2565 – 2569  2 ยุทธศาสตร์ 

3 กลยุทธ์ ระบุกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ในหัวข้อที่ 1 และ 2  โดยกลยุทธ์
ภายในยุทธศาสตร์ต่างๆ  

4 แผนปฏิบัติการ ระบุชื่อแผนปฏิบัติการ โดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการหรือ
โครงการที่ระบุอยู่ในหัวข้อที่ 7 (กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ) ของ
แผนปฏิบัติการ 5 ปี  
หมายเหตุ: 1 หัวข้อของรายการที่ระบุในหัวข้อที่ 7 ของแผนปฏิบัติ
การ 5 ปี ต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการรายปีต่อ 1 หัวข้อ 

5 วัตถุประสงค์ ระบุวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการหรือโครงการโดยต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ที่ระบุในหัวข้อที่ 3 ของแผนฯ 5 ปี 

6 ระยะเวลาด าเนินการ ระบุระยะเวลาด าเนินการทั้งหมดของแผนปฏิบัติการหรือโครงการ
นั้น 

7 ตัวชี้วัด ระบุตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการหรือโครงการที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ระบุในหัวข้อที่ 5 

8 ค่าเป้าหมาย เป้าหมายของตัวชี้วัดตามท่ีระบุในหัวข้อที่ 7 
9 ผู้รับผิดชอบหลัก ระบุผู้รับผิดชอบหลักของแผนฯ   โดยผู้รับผิดชอบหลักสามารถระบุ

ได้หลายหน่วยงาน โดยขอให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักโดยตรงเพ่ือให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฯ ได้ 

10 ผู้สนับสนุน ระบุผู้สนับสนุนของแผนฯ  
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

11 กิจกรรมหลัก ระบุกิจกรรมหลักหรือขั้นตอนการด าเนินงานของแผนฯ โดยระบุตาม
แนวทาง (Plan Do Check ACT: PDCA)  
ข้อสังเกต: ส าหรับแผนฯ ที่มีการด าเนินการทุกปี อาจจะมีกิจกรรม
การวางแผนของปีงบประมาณถัดไปจัดท าในแผนปีงบประมาณ
ปัจจุบันได้เลย โดยระบุกิจกรรมการวางแผน แต่หมายเหตุภายใน
วงเล็บระบุว่า (ด าเนินการในปีงบประมาณ 2564) และส าหรับแผนฯ 
ที่ต้องมีกิจกรรมการวางแผน ก็ไม่ควรใช้ระยะเวลาด าเนินการเกิน 1 
ไตรมาส เพ่ือจะได้มีระยะเวลาในการปฏิบัติตามแผนได้อย่างเพียงพอ 

12 ร้อยละ (%) ของกิจกรรม ระบุสัดส่วนของกิจกรรมที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 11 แต่ละกิจกรรมเป็น
ร้อยละ   โดยร้อยละของกิจกรรมรวมของแผนมีค่าเท่ากับ 100   
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หัวข้อที่ หัวข้อ รายละเอียด 
โดยสัดส่วนน้ าหนักของกิจกรรมจะสอดคล้องกับการจัดสรร
ทรัพยากรในการด าเนินการของกิจกรรมนั้นๆ  

13 ระยะเวลาด าเนินการ ระบุระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกิจกรรมที่ระบุในหัวข้อ 12 โดย
การ   Shade สีในช่องของเดือนที่ด าเนินการกิจกรรมนั้นๆ พร้อม
ก าหนดน้ าหนักการด าเนินงานของแต่ละเดือน โดยผลรวมของ
น้ าหนักในแต่ละเดือนของกิจกรรมนั้นๆ มีค่าเท่ากับ น้ าหนักของ
กิจกรรมหลักที่ระบุไว้ในหัวข้อ 12 

14 ผลที่ได้รับ ระบุผลที่ได้รับของแต่ละกิจกรรมหลักท่ีระบุในหัวข้อ 11 
15 ผู้รับผิดชอบในขั้นตอน ระบุผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละกิจกรรมหลัก ที่ระบุในหัวข้อที่ 11 

การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
16 ความเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จของแต่ละกิจกรรมที่

ระบุในหัวข้อ 11 และก าหนดรหัส เช่น กิจกรรมที่ 1 มีความเสี่ยง 2 
ปัจจัยเสี่ยง ระบุรหัสความเสี่ยงของกิจกรรมที่ 1 เป็น R1.1 และ 
R1.2 เป็นต้น  
หมายเหตุ: ทุกกิจกรรมหลัก ไม่จ าเป็นต้องระบุความเสี่ยงให้ครบทุก
กิจกรรม แต่ภายใต้แผนฯ นั้นๆ ควรจะต้องระบุความเสี่ยงให้ได้ 

17 การประเมินความเสี่ยงและระบุ
มาตรการรองรับความเสี่ยงพร้อม
ก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง 

1. การประเมินความเสี่ยง มีเกณฑ์ประเมิน 2 มิติคือ Likelihood 
และ Impact ของปัจจัยเสี่ยง โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 การประเมิน Likelihood (L) 
o สูง (3) ปัจจัยเสี่ยงนั้น เกิดข้ึนทุกครั้งที่ด าเนินกิจกรรม 
o ปานกลาง (2) ปัจจัยเสี่ยงนั้น เกิดข้ึนเป็นบางครั้งที่ด าเนิน

กิจกรรม 
o ต่ า (1) ปัจจัยเสี่ยงนั้น นานๆ เกิดถึงขึ้นที่ด าเนินกิจกรรม 

 การประเมิน Impact (I) 
o สูง (3) เมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น ต้องมีการทบทวน

และปรับแผนในภาพรวม 
o ปานกลาง (2) เมือ่เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น สามารถ

ปรับกิจกรรมภายในแผนรองรับได้ 
o ต่ า (1) เมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น สามารถด าเนินการ

จัดการเหตุการณ์ความเสี่ยงได้โดยไปต้องปรับกิจกรรม
ภายในแผนเลย 

ซึ่งการประเมินความเสี่ยงจะมีการประเมินก่อนมีมาตรการจัดการ
ความเสี่ยง และหลังจัดการความเสี่ยง 
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หัวข้อที่ หัวข้อ รายละเอียด 
2. Leading Indicator   เป็นการก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง ที่
ก าหนดในลักษณะตัวชี้วัดน า เพื่อจะได้สร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้า
ได้ (Early Warning) พร้อมระบุค่าเป้าหมายของ Ticker Point ที่
เป็นจุดเตือนภัย แต่ถ้าไม่สามารถก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่เป็น
ลักษณะ Leading Indicator   ได้ ก็อนุโลมให้ก าหนดตัวชี้วัดความ
เสี่ยงที่เป็น Lacking Indicator ได ้
3. มาตรการในการจัดการ ให้ระบุมาตรการจัดการที่สอดคล้องกับ
ปัจจัยเสี่ยงที่ระบุ โดยมาตรการการจัดการมี 4 ประเภทคือ 
Treat (การลดหรือควบคุม) Transfer (การถ่ายโอนหรือกระจาย) 
Take (การยอมรับ) & Terminate (การหยุดหรือหลีกเลี่ยง) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
18 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) ทั้งท่ีเป็นหน่วยงานภายนอก หรือ

หน่วยงานภายใน (ไม่ใช่หน่วยงานสนับสนุน)  ที่เก่ียวข้องในแต่ละ
กิจกรรมที่ระบุในหัวข้อที่ 11  

19  ความต้องการ/ความคาดหวัง
ที่มีต่อองค์กร 

 ความกังวลที่มีต่อองค์กร 
 ประเด็นส าคัญที่มีต่อองค์กร 

ระบุความต้องการ/ความคาดหวัง ความกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ระบุในหัวข้อ 18 พร้อมสรุปประเด็นส าคัญที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต้องการจากองค์กรในกิจกรรมนั้น (กิจกรรมที่ระบุในหัวข้อ 11)  
หมายเหตุ: ประเด็นส าคัญที่มีต่อองค์กรหมายถึง ความคาดหวังหรือ
ความกังวลหลักที่ผู้มีส่วนได้ส่วนที่ให้ความส าคัญต่อองค์กร 

20 วัตถุประสงค์ที่มีต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ระบุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ระบุใน
กิจกรรมในหัวข้อ 11 

การจัดสรรทรัพยากร 
21 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ถ้ามี) ที่ใช้สนับสนุนการด าเนิน

กิจกรรมที่ระบุในขั้นตอนที่ 11  
หมายเหตุ: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเป็นระบบงาน IT ที่ใช้ 
ไม่นับรวมถึง Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

22 อัตราก าลัง ประมาณการอัตราก าลังที่ใช้ในแต่ละระดับ (ระดับจัดการ คือตั้งแต่
หัวหน้าแผนกข้ึนไป และระดับปฏิบัติการ) โดยก าหนดหน่วยวัด
อัตราก าลังเป็น คน-เดือน (Man-Month) โดยมีแนวทางการ
ประมาณการ แสดงที่ด้านท้ายตารางวิธีการจัดท าแผนปฏิบัติการนี้ 

23 งบประมาณ ระบุงบประมาณซึ่งแบ่งเป็นงบลงทุนและงบท าการ ของแต่ละ
กิจกรรมที่ระบุในหัวข้อที่ 11  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หัวข้อที่ หัวข้อ รายละเอียด 
24 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือให้การ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประสบความส าเร็จ โดยข้อมูลส่วน
หน่วยน ามาจากหัวข้อ 21 และระบบที่คิดว่าควรจะต้องมี  

25 ประเมินความเพียงพอของระบบ   
IT 

ประเมินความพร้อมของระบบที่ระบุในหัวข้อ 24 โดย 
 ระบบ IT ที่มีใช้งานอยู่ไว้ ถ้าต้องการให้มีการพัฒนาเพ่ิมเติม ให้

ใส่เครื่องหมาย “ถูก” “/” ทั้ง 2 ช่อง แต่ถ้าระบบสามารถใช้
งานได้สอดคล้องกับความต้องการอยู่แล้วให้ใส่เครื่องหมายที่
ช่อง “มีอยู่แล้วในปัจจุบัน” ช่องเดยีว 

 ระบบ IT ที่ควรจะมีแต่ยังไม่มี ให้ใส่เครื่องหมาย “ถูก” “/” ที่
ช่อง “ต้องการเพ่ิมเติม” 

ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่ใช้ในการด าเนินการ 
26 ความสามารถ/สมรรถนะ 

(Competency) ที่ใช้ในการ
ด าเนินการ 

ระบุความสามารถหรือสมรรถนะ ที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือให้การ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประสบความส าเร็จ 

27 ประเมินความเพียงพอของ
ความสามารถ/สมรรถนะ 

ประเมินความพร้อมของความสามารถ/สมรรถนะ ที่ระบุในหัวข้อ 26 
โดย 
 ความสามารถ/สมรรถนะ ที่มีอยู่ไว้ ถ้าต้องการให้มีการพัฒนา

เพ่ิมเติม ให้ใส่เครื่องหมาย “ถูก” “/” ทั้ง 2 ช่อง แต่ถ้า
ความสามารถ/สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการอยู่แล้ว
ให้ใส่เครื่องหมายที่ช่อง “มีอยู่แล้วในปัจจุบัน” ช่องเดียว 

 ความสามารถ/สมรรถนะ ที่ควรจะมีแต่ยังไม่มี ให้ใส่
เครื่องหมาย “ถูก” “/” ทีช่่อง “ต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติม” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



180 
 

ภาคผนวก 
 

1. การประเมินโครงการเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการเพ่ือให้เกิดความมั่นในว่าการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินที่มีอยู่

จ ากัดนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการลงทุนที่เสนอนั้นมีความเป็นไปได้ในด้านการด าเนินการ โดยการ
วิเคราะห์การลงทุน (Capital budgeting decision rules) ช่วยสนับสนุนข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนในโครงการ
ใดโครงการหนึ่ง เช่น โครงการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร โครงการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ เป็นต้น เป็นการ
ตัดสินใจลงทุนที่มีความส าคัญต่อธุรกิจ เพราะการตัดสินใจลงทุนในโครงการแต่ละโครงการต้องใช้เงินทุนจ านวน
มาก แต่ผลตอบแทนที่ได้รับจะค่อยๆ ทยอยได้รับในอนาคต ดังนั้นย่อมเกิดความเสี่ยงทางธุรกิจสูง ผู้บริหารการเงิน
โครงการต้องใช้เครื่องมือในการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 
ซึ่งเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน มีดังนี้ 

 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ [Net Present Value (NPV)] 
 ระยะเวลาในการคืนทุน [Payback period  (PB)] 
 อัตราผลตอบแทนคิดลด [Internal rate of return (IRR)] 
สาเหตุที่ต้องวิเคราะห์การลงทุน เพราะการลงทุนนั้นเป็นการน าเงินมาท าการลงทุนในปัจจุบันโดยคาดว่า

จะได้รับผลตอบแทนในอนาคตข้างหน้า จึงต้องพิจารณาในเรื่องมูลค่าของเงินตามเวลา (Time value of money) 
เพราะเงินจ านวนเดียวกันหากได้รับในระยะเวลาต่างกันย่อมมีค่าไม่เท่ากัน เครื่องมือในการตัดสินใจเลือกโครงการ
ทั้ง 3 วิธี มีทั้งการวิเคราะห์การลงทุนแบบค านึงถึงมูลค่าปัจจุบันและแบบไม่ได้ค านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ [Net Present Value (NPV)]  

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ [Net Present Value (NPV)] หมายถึง ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
รับสุทธิตลอดอายุของโครงการกับเงินลงทุนเริ่มแรก ณ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการหรือต้นทุนของต้นทุน (Cost 
of Capital) ของโครงการ 
 

 
ก าหนดให ้
  C = เงินลงทุนเริ่มแรก หรือเงินลงทุนที่จ่ายในปัจจุบัน 
  CF1 = กระแสเงินสดรับในแต่ละปี 
  n = อายุโครงการ 
  t = ระยะเวลาที่ได้รับผลตอบแทนเริ่มตั้งแต่ปีท่ี 1 จนถึงปีที่ n 
  k = อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ หรือต้นทุนของเงินทุน 
 

มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรบั      -     มูลค่าปัจจุบันของเงินสดจา่ย = มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
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การหามูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นการน าแนวคิดในการค านวณมูลค่าของเงินตามเวลา เข้ามาประกอบการ
ตัดสินใจ โดยผลตอบแทนที่ได้รับเกิดขึ้นในอนาคตจากการลงทุนในปัจจุบัน ดังนั้นควรที่จะน าผลตอบแทนที่จะ
ได้รับในอนาคตมาค านวณให้เป็นมูลค่าปัจจุบันเพ่ือจะได้เปรียบเทียบกับจ านวนเงินที่ ลงทุนในปัจจุบัน ณ อัตรา
ผลตอบแทนที่ต้องการ การหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีข้ันตอนดังนี้ 

(1) ค านวณค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการโดยก าหนดอัตราคิดลดด้วยต้นทุนของ
เงินทุนหรืออัตราผลตอบแทนที่ต้องการ 

(2) น ามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการลบด้วยเงินลงทุนเริ่มแรก 
(3) น าผลการค านวณใน (2) มาตัดสินใจพิจารณาเลือกโครงการโดยมีหลักเกณฑ์การตัดสินใจ ดังนี้ 

 

 
 
ตัวอย่างที่ 1-1  จากตัวอย่างท่ี 3 บริษัท ABC จ ากัด ให้พิจารณาว่าควรตัดสินใจลงทุนในโครงการดังกล่าวหรือไม่ 
วิธีท า 
 

 
 
 อัตราผลตอบแทนที่ต้อง (k) ก าหนดไว้ 9% เงินสดรับในอนาคตเท่ากันทุกปี เปิดตารางมูลค่าปัจจุบัน A = 
2 ที่  n = 5  
k = 9% ได้ค่าปัจจัยดอกเบี้ยมูลค่าปัจจุบัน (PVIFA) = 3.8897 
 ดังนั้น  NPV = (3,000 × 3.8897) – 10,000 
   = 11,669.10 – 10,000 
   = 1,669.10 บาท 

n 
Σ 
t=1 

CFt 

  (1+k)t 
- NPV      =    C    

เกณฑ์การตัดสินใจ 
    มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  ค่าเป็นบวก  จะตัดสินใจยอมรับโครงการ 
    มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  ค่าเป็นลบ   จะตัดสินใจปฏเิสธโครงการ 
 

มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรบั      -     มูลค่าปัจจุบันของเงินสดจา่ย = มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 

n 
Σ 
t=1 

CFt 

  (1+k)t 
-       =    C    

5 
Σ 
t=1 

 3,000  

 (1+.09)t 
-               = C    
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 สรุปว่า โครงการจ่ายเงินลงทุนนี้มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นบวกแสดงว่าควรลงทุนในโครงการ
ดังกล่าว 
 
ตัวอย่างที่ 1-2 จากตัวอย่างที่ 2 บริษัท ก จ ากัด ลงทุนในโครงการ A และ B โครงการละ 400 ล้านบาท โดยมี
ต้นทุนของเงิน (k) = 10% ให้พิจารณาว่าโครงการใดควรลงทุนโดยใช้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
 
โครงการ A 
วิธีท า 

 ถ้า k = 10% เปิดตารางมูลค่าปัจจุบัน เพ่ือหาปัจจัยดอกเบี้ยมูลค่าปัจจุบัน ของแต่ละปีจะได้ดังนี้ 
 

ปีท่ี เงินสดรับ PVIF PV เงินสดรับ (ล้านบาท) 
1 200 .9091 181.82 
2 160 .8264 132.22 
3 120 .7513 90.16 
4 40 .6830 27.32 
  รวม 431.52 

 
 

 
 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) = มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับ – มูลค่าปัจจุบันของเงินสดจ่าย 
   = 431.52 – 400 
 NPV โครงการ A = 31.52 ล้านบาท 

โครงการ B 
วิธีท า 

 ถ้า k = 10% เปิดตารางมูลค่าปัจจุบัน เพ่ือหาปัจจัยดอกเบี้ยมูลค่าปัจจุบัน ของแต่ละปีจะได้ดังนี้ 
ปีท่ี เงินสดรับ PVIF PV เงินสดรับ (ล้านบาท) 
1 40 .9091 36.36 

 

โครงการ A: 

กระแสเงินสด (Cash flow) 

 

 

มูลค่าปัจจุบันสุทธ ิ

 0                 1                  2                  3                  4 
-400 200   160  120  40  

27.32 

31.52 

k=10% 

181.82 
90.16 
132.22 
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2 120 .8264 99.17 
3 160 .7513 120.21 
4 240 .6830 163.92 
  รวม 419.66 

 

 
 

 
  

จากการค านวณหาค่า NPV โครงการ A มูลค่าปัจจุบันสุทธิสูงกว่าโครงการ B แสดงว่าโครงการ A ควร
ลงทุนมากกว่าโครงการ B 
 สรุป โครงการ A มี NPV เท่ากับ 31.52 ล้านบาท โครงการ B มี NPV เท่ากับ 19.66 ล้านบาท จะเลือกได้
ทั้งสองโครงการถ้ามีลักษณะโครงการเป็นโครงการอิสระ แต่ถ้าลักษณะโครงการเป็นโครงการที่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน จะเลือกโครงการ A เพราะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิสูงกว่า 
2. ระยะเวลาในการคืนทุน [Payback period (PB)]   

ระยะเวลาในการคืนทุน [Payback period  (PB)]  หมายถึง ระยะเวลาของกระแสเงินสดรับสุทธิ ( Net 
cash inflow) ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตเท่ากับเงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการพอดี แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

 กรณีกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีมีมูลค่าเท่ากัน 
 

 
 

 

โครงการ B: 

กระแสเงินสด (Cash flow) 

 

 

มูลค่าปัจจุบันสุทธ ิ

 0                 1                  2                  3                  4 
-400  40 120 160 240 

163.9
2 19.66 

k=10% 

36.36 
120.2
1 

99.17 

  มูลค่าปัจจุบันปัจจุบัน (NPV) =   มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรบั      -     มูลค่าปัจจุบันของเงินสด  

    = 419.66 - 400 

 NPV โครงการ B  = 19.66  ล้านบาท 

ระยะเวลาในการคืนทุน (PB) = 
เงินลงทุนเริ่มแรก 

กระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รบัต่อปี 
(ปี) 
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ตัวอย่างที่ 1  โครงการ A ก าลังตัดสินใจลงทุนผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีเงินลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 600,000 บาท และ
คาดว่าจะมีกระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีเท่ากับ 150,000 บาท โครงการ A จะมีระยะเวลาในการ
คืนทุนเท่าใด 

 

 
 
เพราะฉะนั้นระยะเวลาในการคืนทุนของโครงการ A เท่ากับ 4 ปี 
 

 กรณีกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีมีมูลค่าไม่เท่ากัน การค านวณหาระยะเวลาในการคืนทุนจะ
พิจารณาจากกระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีรวมกันเป็นกระแสเงินสดรับสุทธิสะสม เท่ากับจ านวนเงินลงทุน
เริ่มแรก 

 

 
 
ตัวอย่างที่ 2  บริษัท ก จ ากัด มีโครงการลงทุน 2 โครงการ โครงการ A และโครงการ B สมมติว่าโครงการทั้งสองมี

ความเสี่ยงเท่ากัน เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ A เท่ากับ 400 ล้านบาท และโครงการ B เท่ากับ 
400 ล้านบาท มีกระแสเงินสดรับสุทธิของแต่ละโครงการดังนี้ 

 
 กระแสเงินสดสุทธิ (ล้านบาท) 
ปี (t) โครงการ A โครงการ B 
0 (400) (400) 
1 200 40 
2 160 120 
3 120 160 
4 40 240 

 
 จากตารางข้างต้นสามารถแยกพิจารณาโครงการ A และโครงการ B ได้ดังนี ้
 
โครงการ A พิจารณาหาระยะเวลาในการคืนทุน (PB) ดังนี้ 

ระยะเวลาในการคืนทุน (PB) = 600,000 
150,000   

= 4 ปี 

เกณฑ์การตัดสินใจ 
  ระยะเวลาในการคืนทุนที่ค านวณได้น้อยกว่าระยะเวลาในการคืนทุนที่ต้องการ  ยอมรับโครงการ 
  ระยะเวลาในการคืนทุนท่ีค านวณได้มากกว่าระยะเวลาในการคืนทุนท่ีต้องการ  ปฏิเสธโครงการ 
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ปีท่ี กระแสเงินสดสุทธิ (ล้านบาท) กระแสเงินสดสุทธิสะสม (ล้านบาท) 
1 200 200 
2 160 360 
3 120 480 
4 40 520 

 
ต้นปีที่ 1 จ่ายเงินลงทุนเป็นจ านวน 400 ล้านบาท สิ้นปีที่ 1 มีกระแสเงินสดรับสุทธิจ านวน 200 ล้านบาท กระแส

เงินสดที่ยังไม่ครบจ านวนเงินลงทุนเท่ากับ 200 ล้านบาท  
สิ้นปีที่ 2 ได้รับกระแสเงินสดรับสุทธิ 160 ล้านบาท มียอดกระแสเงินสดรับสุทธิสะสมเป็น 360 ล้านบาท ดังนั้น

กระแสเงินสดรับที่ยังไม่ครบจ านวนเงินลงทุนจะเท่ากับ 40 ล้านบาท 
สิ้นปีที่ 3 ได้รับกระแสเงินสดรับสุทธิ 120 ล้านบาท มียอดกระแสเงินสดรับสุทธิสะสมเป็น 480 ล้านบาท ต้องการ

กระแสเงินสดรับจ านวน 40 ล้านบาท ก็จะครบตามจ านวนเงินที่จ่ายลงทุนเริ่มแรก จึงต้องค านวณหาว่า
กระแสเงินสดรับที่ต้องการ 40 ล้านบาท ใช้เวลาเท่าใด  

 กระแสเงินสดรับ   120 ล้านบาท  ใช้เวลา   1 ปี 
 กระแสเงินสดรับ  400 – 360 = 40 ล้านบาท ใช้เวลา  (40 × 1)/120 = 0.33 ปี 
 ดังนั้น โครงการ A มีระยะเวลาในการคืนทุน 2 + 0.33 ปี = 2.33 ปี 
โครงการ B พิจารณาหาระยะเวลาในการคืนทุน (PB) ดังนี้ 
 

ปีท่ี 
กระแสเงินสดสุทธิ  (ล้ าน
บาท) 

กระแสเงินสดสุทธิสะสม (ล้านบาท) 

1 40 40 
2 120 160 
3 160 320 
4 240 560 

 
ต้นปีที่ 1 จ่ายเงินลงทุนเป็นจ านวน 400 ล้านบาท สิ้นปีที่ 1 มีกระแสเงินสดรับสุทธิจ านวน 40 ล้านบาท กระแสเงิน

สดที่ยังไม่ครบจ านวนเงินลงทุนเท่ากับ 360 ล้านบาท  
สิ้นปีที่ 2 ได้รับกระแสเงินสดรับสุทธิ 120 ล้านบาท มียอดกระแสเงินสดรับสุทธิสะสมเป็น 160 ล้านบาท ดังนั้น

กระแสเงินสดรับที่ยังไม่ครบจ านวนเงินลงทุนจะเท่ากับ 240 ล้านบาท 
สิ้นปีที่ 3 ได้รับกระแสเงินสดรับสุทธิ 160 ล้านบาท มียอดกระแสเงินสดรับสุทธิสะสมเป็น 320 ล้านบาท ดังนั้น

กระแสเงินสดรับที่ยังไม่ครบจ านวนเงินลงทุนจะเท่ากับ 80 ล้านบาท 
สิ้นปีที่ 4 ได้รับกระแสเงินสดรับสุทธิ 240 ล้านบาท มียอดกระแสเงินสดรับสุทธิสะสมเป็น 560 ล้านบาท ต้องการ

กระแสเงินสดรับจ านวน 80 ล้านบาท ก็จะครบตามจ านวนเงินที่จ่ายลงทุนเริ่มแรก จึงต้องค านวณหาว่า
กระแสเงินสดรับที่ต้องการ  80 ล้านบาท ใช้เวลาเท่าใด  

400 40 

400 80 
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 กระแสเงินสดรับ   120 ล้านบาท ใช้เวลา   1 ปี 
 กระแสเงินสดรับ  400 – 360 = 40 ล้านบาท ใช้เวลา  80 × 1            0.33 ปี 
           240 

ดังนั้น โครงการ B มีระยะเวลาในการคืนทุน 3 + 0.33 ปี = 3.33 ปี  
สรุป โครงการ A มีงวดเวลาได้ทุนคืนเร็วกว่าโครงการ B 
ข้อดีของวิธีระยะเวลาในการคืนทุน คือ สามารถค านวณได้ง่าย และรวดเร็ว ส่วนข้อเสีย คือ การตัดสินใจ

เลือกโครงการโดยวิธีนี้จะให้ความส าคัญในเรื่องระยะเวลาในการคืนทุนของโครงการเพียงอย่างเดียว โดยที่ไม่ได้
ค านึงรายได้ที่จะได้รับหลังจากคืนทุนแล้ว เพราะบางโครงการถึงแม้จะคืนทุนช้า แต่หลังจากที่คืนทุนแล้วยังมี
รายได้สม่ าเสมอ นอกจากนี้ยังไม่ได้ค านึงถึงมูลค่าปัจจุบันของเงินที่จะได้รับในอนาคตด้วย 
3. อัตราผลตอบแทนคิดลด [Internal rate of return (IRR)] 

อัตราผลตอบแทนคิดลด [Internal rate of  return (IRR)] หมายถึง การค านวณหาอัตราคิดลดที่มีผลท า
ให้มูลค่าปัจจุบันของเงินสดที่ได้รับในอนาคต เท่ากับ เงินลงทุนที่จ่ายในปัจจุบัน นั่นคือ มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับ
เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินสดจ่าย โดยมีสูตรการค านวณดังนี้ 
 

 
 
ก าหนดให ้ C = เงินลงทุนเริ่มแรก หรือเงินลงทุนที่จ่ายในปัจจุบัน 
  CF1 = กระแสเงินสดรับในแต่ละปี 
  n = อายุโครงการ 
  t = ระยะเวลาที่ได้รับผลตอบแทนเริ่มตั้งแต่ปีท่ี 1 จนถึงปีที่ n 
  IRR = อัตราผลตอบแทนคิดลด 

 
 

= มูลค่าปัจจุบันของเงินสดจ่าย [PV (Outflow)] มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรบั [PV (Inflow)] 

CF1 

(1+IRR)1 
+ 

CF2 

(1+IRR)2 
+ . . . + 

CFn 

(1+IRR)n 
- C   =   0 

n 
Σ 
t=1 

CFt 

(1+IRR)t 
- C   =   0 

n 
Σ 
t=1 

CFt 

(1+IRR)t 
=   C  

0 = - กระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รบัต่อปี ดังนั้น มูลค่าปัจจบุันของเงินสดรับ 
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ตัวอย่างที่ 3 บริษัท ABC จ ากัด พิจารณาโครงการจ่ายลงทุนมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 10,000 บาท โดยโครงการนี้

ให้ผลตอบแทนเท่ากับทุกปี ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี ถ้าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการเท่ากับ 
9% ให้พิจารณาว่าควรตัดสินใจลงทุนในโครงการดังกล่าวหรือไม่ 

 
วิธีท า 

 
 

  กรณีเงินสดรับของโครงการได้รับเท่ากันทุกปี สามารถค านวณหาปัจจัยดอกเบี้ยมูลค่าปัจจุบัน 
โดยประมาณได้ ดังนี้ 
 

 
 
 การลงทุนในโครงการนี้ เงินสดรับเข้าเท่าๆ กันทุกปี เปิดตารางมูลค่าปัจจุบัน คือ ที่ n = 5 และพิจารณา
หาอัตราผลตอบแทนคิดลดที่ท าให้ PVIFA จากตารางใกล้เคียงกับ PVIFA โดยประมาณ คือ 3.333 ได้ดังนี ้

เกณฑ์การตัดสินใจ 
  กรณีอัตราผลตอบแทนคิดลดค านวณได้ เท่ากับหรือมากกว่าต้นทนุของเงินทุน (Cost of Capital) หรืออัตรา
ผลตอบแทนท่ีต้องการจะยอมรับโครงการ 
  กรณีอัตราผลตอบแทนคิดลดค านวณได้ เท่ากับหรือน้อยกว่าต้นทุนของเงินทุน (Cost of Capital) หรืออัตรา
ผลตอบแทนท่ีต้องการจะปฏิเสธโครงการ 

n 
Σ 
t=1 

CFt 

(1+IRR)t 
C   = 

5 
Σ 
t=1 

3,000 

(1+IRR)t 
C   = 

เงินสดจ่ายลงทุนเริม่แรก 

เงินสดรับต่อป ี

10,000 
3,000 = = 3.333 

= ปัจจัยดอกเบี้ยมูลค่าปัจจุบันโดยประมาณ 
(PVIFA) 
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 ดังนั้นมูลค่าปัจจุบันของเงินสดเท่ากับ 10,000 บาท IRR อยู่ระหว่าง 15%-16% ค านวณหาโดยวิธีการ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 
 

 
 
 สรุปว่า อัตราผลตอบแทนคิดลดที่ค านวณได้ = 15.24% สูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ = 9% 
โครงการดังกล่าวน่าลงทุน 
 
ตัวอย่างที่ 4 จากตัวอย่างที่ 2 บริษัท ก จ ากัด ลงทุนในโครงการ A และ B โครงการละ 400 ล้านบาท ถ้าต้นทุน

ของทุน 10 % ให้พิจารณาว่าโครงการใดควรลงทุนโดยใช้อัตราตอบแทนคิดลด (IRR) 
  มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับ =    มูลค่าปัจจุบันของเงินสดจ่าย 
 เนื่องจากกระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละปีไม่เท่ากัน การค านวณหามูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับ จึงใช้วิธีลอง
ผิดลองถูก ดังนี้ 
 
โครงการ A 
 ตัวอย่างโครงการ A กระแสเงินสดที่ได้รับปีที่ 1 ถึงปีท่ี 4 คิดมูลค่าปัจจุบันตามช่วงเวลา ดังนี้ 
 

IRR   15% ได้   PVIFA       =     3.3522   PV เงินสดรับ = 3,000 × 3.3522     =     10,056.60     บาท 

IRR   16% ได้   PVIFA       =     3.2743   PV เงินสดรับ = 3,000 × 3.2743     =      9,822.90      บาท 

IRR    1%   ได้   PVIFA ลดลง   0.0779   PV  เงินสดรับต่างกัน                   =        233.70        บาท 

มูลค่าปัจจุบัน เงินสดรับต่างกัน    10,056.60 – 9,822.90    =    233.70  บาท  ค่า  IRR  ต่างกับ  1% 

มูลค่าปัจจุบัน เงินสดรับต่างกัน    10,056.60 – 10,000       =    56.60    บาท  ค่า  IRR  ต่างกับ (1 × 56.60)/ 233.70 

                                                              =     0.2421 % 

เพราะฉะนั้นค่า        IRR                                             =      15 % + 0.2421 %   =   15.2421 % 

จากโจทย์อัตราผลตอบแทนท่ีต้องการ                             =      9 % 
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วิธีท า 
 ถ้า IRR = 14% เปิดตารางมูลค่าปัจจุบัน เพ่ือหาปัจจัยดอกเบี้ยมูลค่าปัจจุบันของแต่ละปีจะได้ดังนี้ 

ปีท่ี เงินสดรับ PVIF PV เงินสดรับ (ล้านบาท) 
1 200 .8772 175.44 
2 160 .7695 123.12 
3 120 .6750 81.00 
4 40 .5921 23.68 
  รวม 403.24 

 
ถ้า IRR = 18% เปิดตารางมูลค่าปัจจุบัน เพ่ือหาปัจจัยดอกเบี้ยมูลค่าปัจจุบันของแต่ละปีจะได้ดังนี้ 

ปีท่ี เงินสดรับ PVIF PV เงินสดรับ (ล้านบาท) 
1 200 .8475 169.50 
2 160 .7182 114.91 
3 120 .6086 73.03 
4 40 .5158 20.63 
  รวม 378.07 

 จากการค านวณ 
 IRR = 14 % PV เงินสดรับ = 403.24 
 IRR = 18% PV เงินสดรับ = 378.07 
 ดังนั้นมูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับ = 400 ล้านบาท IRR อยู่ระหว่าง 14%-18% ค านวณหาโดยวิธีการ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 
 

 

โครงการ A: 

กระแสเงินสด (Cash flow) 

 

ผลรวมของค่าปัจจุบนัส าหรับกระแสเงินสดรับ 

(Sum of PVs for CF1-4) 

 0                 1                  2                  3                  4 
-400 200   160  120  40  

400 

0 
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โครงการ B 
วิธีท า 

ถ้า IRR = 14% เปิดตารางมูลค่าปัจจุบัน เพ่ือหาปัจจัยดอกเบี้ยมูลค่าปัจจุบันของแต่ละปีจะได้ดังนี้ 
ปีท่ี เงินสดรับ PVIF PV เงินสดรับ (ล้านบาท) 
1 40 .8772 35.09 
2 120 .7695 92.34 
3 160 .6750 108.00 
4 240 .5921 142.10 
  รวม 377.53 

 
ถ้า IRR = 10% เปิดตารางมูลค่าปัจจุบัน เพ่ือหาปัจจัยดอกเบี้ยมูลค่าปัจจุบันของแต่ละปีจะได้ดังนี้ 

ปีท่ี เงินสดรับ PVIF PV เงินสดรับ (ล้านบาท) 
1 40 .9091 36.36 
2 120 .8264 99.17 
3 160 .7513 120.21 
4 240 .6830 163.92 
  รวม 419.66 

 
จากการค านวณ 

 IRR = 14 % PV เงินสดรับ = 377.53 
 IRR = 10% PV เงินสดรับ = 419.66 
 
 ดังนั้น มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับ = 400 ล้านบาท IRR อยู่ระหว่าง 10%-14% ค านวณหาโดยวิธีการ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 
 

มูลค่าปัจจุบัน เงินสดรับต่างกัน    403.24 – 378.07  =    25.17 ลา้นบาท  ค่า  IRR  ต่างกับ       4% 

มูลค่าปัจจุบัน เงินสดรับต่างกัน    403.24 – 400       =    3.24   ล้านบาท  ค่า  IRR  ต่างกับ       4 × 3.24 

                                                                                          25.17 

                                                    =     0.51 % 
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 สรุป IRR โครงการ A = 14.51% และ IRR โครงการ B = 11.87% ทั้งสองโครงการ มีเงินลงทุนเท่ากับ 
400 ล้านบาท สมมติว่าโครงการทั้งสองเป็นโครงการที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ก็จะเลือกโครงการ A เพราะให้
ผลตอบแทนสูงกว่าโครงการ B  
 เหตุผลที่เลือกใช้วิธีอัตราผลตอบแทนคิดลด (Discount rate) เพ่ือปรับกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุ
โครงการให้เป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วเท่ากับต้นทุนของโครงการ (Cost of Capital) เพราะว่า IRR ของโครงการ ก็คือ
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected rate of return) ดังนี้ 

(1) ถ้า IRR มากกว่าต้นทุนโครงการหลังจากที่ช าระคืนทั้งหมดแล้ว จะเหลือส่วนเกินทุนและส่วนเกินที่
เหลือนี้จะไปเพิ่มหรือสะสมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทและไปเพ่ิมความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นนั่นเอง 

(2) ในทางตรงข้ามถ้า IRR น้อยกว่าต้นทุนของโครงการ ถ้าโครงการจะด าเนินต่อไปก็จะต้องไปเพ่ิมต้นทุน
ให้กับผู้ถือหุ้น 

เพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดพอดี (Breakeven) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ท าให้ IRR มีประโยชน์ในการประเมิน
โครงการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลค่าปัจจุบัน เงินสดรับต่างกัน    419.66 – 377.53  =    42.13 ลา้นบาท    ค่า  IRR  ต่างกับ  4% 

มูลค่าปัจจุบัน เงินสดรับต่างกัน    419.66 – 400      =    19.66   ล้านบาท  ค่า  IRR  ต่างกับ  (4 × 19.66)/42.13 

                                                    =     1.87 % 

เพราะฉะนั้นค่า        IRR ของโครงการ B    =      10 % + 1.87 %   =   11.87 % 
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2. แบบฟอร์มจัดการความรู้ 
 
หัวข้อของความรู้ .......................................................................................................................  

ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มบันทึกการถอดความรู้ 
วันที่ถอดความรู้  

แหล่งความรู้ที่แลกเปลี่ยน      ภายในฝ่าย 
     ระหว่างฝ่าย 
     ระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

1. ประเภทวัตถุประสงค์      1. เพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงาน (Performance Review) 
     2. เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติ (Applied Practice/Best Practice) 
     3. เพ่ือยกระดับความรู้ ( Knowledge-stewarding) 
     4. เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) 

2. วัตถุประสงค์ (Objectives)  
3. ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefits)  

4. กิจกรรมด าเนินงาน 
(Activities)  

Pre-Activity 
 

Interval 
 

Post-Activity 
 

5. ยุทธวิธี (Tactics)  

6. ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ 
(Critical Success Factors) 

 

7. จุดควบคุม (Control Point)  

8. แนวทางเชิงยุทธศาสตร์องค์กร 
(Strategic Approach) 

 

9. ปัญหา/อุปสรรค (Problem)  
10. ข้อเสนอแนะ (Suggestion)  
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โดยรายละเอียดของแต่ละหัวข้อในการถอดความรู้สามารถแสดงได้ ดังนี้ 
1.     ประเภทวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงาน (Performance Review) อ้างอิงผลลัพธ์เดิม 
Agenda-Based หรือ Performance Review  2. เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติ (Applied Practice/Best Practice) 
น าไปประยุกต์ใช้หรือเป็นเลิศ ส าหรับการพัฒนา ปรับปรุงและตรวจสอบกระบวนการ 3. เพ่ือยกระดับความรู้ 
(Knowledge-stewarding) จัดระเบียบ ยกระดับ และพัฒนาความรู้ 4. เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) 
2. วัตถุประสงค์ (Objectives) โดยการระบุจุดมุ่งหมายของการถอดองค์ความรู้ที่ชัดเจน สามารถประเมินผล
ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ก าหนดควรแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร  
3. ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefits) จากหัวข้อองค์ความรู้ที่ได้จัดท าขึ้น ซึ่งอาจระบุได้ทั้งในเชิงปริมาณ เช่น % 
ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลง ตัวเลขทางการเงิน และเชิงคุณภาพ เช่นการพัฒนาบุคลากร พัฒนากระบวนการ 
4. กิจกรรมด าเนินงาน (Activities) ควรระบุรายละเอียดกิจกรรมที่แบ่งส่วนตามขั้นตอนด าเนินงานทั้ง 3 
ส่วน ได้แก่ Pre-Activity (การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) , Interval (การแลกเปลี่ยนความรู้) และ 
Post-Activity (การประเมินและติดตามผล) ซึ่งสอดคล้องกับแผนในส่วนที่ 3 
5. ยุทธวิธี (Tactics) คือ วิธีการ Tips and Tricks ที่ส่งผลต่อความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ โดยการ
น าเอาจุดแข็งโอกาสที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือเครือข่าย/พันธมิตร และการดึงเอาความสามารถพิเศษมาใช้  
6. ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ (Critical Success Factors) คือ ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จหรือความพึงพอใจ
จากการด าเนินกิจกรรมตามหัวข้อขององค์ความรู้นั้นๆ 
7. จุดควบคุม (Control Point) คือ ประเด็นส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ซึ่ง
มักจะสัมพันธ์กับปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ (Critical Success Factors) ที่อาจแบ่งประเภทของจุดควบคุมได้ตาม
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม/โครงการ   
8. แนวทางเชิงยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic Approach) คือ การอธิบายเพิ่มเติมถึงความสอดคล้องหรือการ
สนับสนุนประเด็นทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 
9. ปัญหา/อุปสรรค (Problem) คือ ประเด็นที่เป็นสิ่งกีดขวางไม่ให้กิจกรรม/โครงการประสบความส าเร็จ ซึ่ง
อาจแบ่งประเภทของปัญหาได้ตามขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม/โครงการ   
10. ข้อเสนอแนะ (Suggestion) คือ ประเด็นที่ผู้จัดท าองค์ความรู้ให้เป็นข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินกิจกรรม/โครงการในอนาคต  
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ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มบันทึกการจัดเก็บความรู้ 
(ความรู้ที่ถูกจัดเก็บซึ่งเพ่ิมเติมจากการถอดความรู้ในส่วนที่ 1) 

ความรู้ประเภท Explicit 

ล าดับ ชื่อความรู้ 
สถานะใน
ปัจจุบัน 
(มี/ไม่มี) 

รูปแบบท่ี
จัดเก็บ 

วันที่เริ่มใช้ แก้ไขครั้งท่ี 
สถานที่
จัดเก็บ 

       

       

       
       

       
ความรู้ประเภท Tacit 

ล าดับ 
รายช่ือผู้มีความรู้ Tacit/ 

ชื่อความรู้ 

สถานะใน
ปัจจุบัน 
(มี/ไม่มี) 

รูปแบบท่ี
จัดเก็บ 

วันที่เริ่มใช้ แก้ไขครั้งท่ี 
สถานที่
จัดเก็บ 

       
       

       

       
       

       
หมายเหตุ การจัดเก็บเป็นชนิดไฟล์ข้อมูล (Soft  copy) 
ค าอธิบายรูปแบบที่จัดเก็บ ได้แก่ เอกสารปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม รายงาน บันทึกการประชุม คู่มือ/มาตรฐาน 
ปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการอบรม บทวิเคราะห์/วิจัย OPL, OPK, VDO Clip, ไฟล์เสียง, work process 
flow, คู่มือ, one page A3 report 
 



195 
 

ส่วนที่ 3 แผนกิจกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ 
(เป็นกิจกรรมจัดภายในฝ่าย ระหว่างฝ่าย ระหว่างหน่วยงานอ่ืน หรือผู้มีส่วนได้) 

ล าดับ ความรู้ 
แหล่งข้อมูล/

ความรู้ 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ วันที่จัดกิจกรรม 

Pre-Activity (การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง) 

        

        
        

Interval (การแลกเปลี่ยนความรู้) 

       
       

        
Post-Activity (การประเมินและติดตามผล) 

       

       
       

หมายเหตุ ค าอธิบาย ได้แก่ 
- แหล่งข้อมูล/ความรู้ เช่น ตัวบุคคล เอกสารวิชาการ เว็บไซต์ งานสัมมนา 
- กิจกรรม เช่น จัดซื้อ ร่วมสัมมนา ร่วมการประชุม (Meeting & Discussion, Forum & Workshop, 
Knowledge Sharing Session)  การสืบค้นข้อมูล มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ 4 ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปต่อยอด (KM Output) 
(ระบุเฉพาะหัวข้อที่ได้รับ) 

Knowledge Asset (โปรดแนบหลักฐานส าหรับ Best Practice, Applied Practice, Innovation) 

•  General Knowledge (ความรู้ที่ได้รับ) ……..…… เรื่อง, เพ่ิม/ลดจากเดิม ........ เปอร์เซ็นต์ 

• Best Practice (วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ) …………..… เรื่อง, เพ่ิม/ลดจากเดิม ....... เปอร์เซ็นต์ 

• Applied Practice (วิธีการปฏิบัติที่ขยายผล น าไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการอ่ืน) ……..…… เรื่อง, เพ่ิม/ลดจากเดิม ....... เปอร์เซ็นต์ 

• Innovation (นวัตกรรม) ……… เรื่อง 

People Asset 

• จ านวนผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ที่เพ่ิมขึ้น .……… คน 
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Benefit Value  ตาม Balance Scorecard (โปรดแนบหลักฐาน) 

Dimension Expected Benefit (ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ) Actual Benefit (ประโยชน์ที่ได้รับจริง) 

Stakeholders Perspective   

Learning & Growth Perspective   

Internal Perspective   

Financial Perspective ………..……… บาท ……………… บาท 

ส่วนที่ 5 แบบประเมินการถ่ายทอดความรู้ (ถ้ามี) 

ล าดับ ชื่อความรู้ ผู้ถ่ายทอด ผู้รับการ
ถ่ายทอด 

ระดับความรู้ 
ของผู้

ถ่ายทอด 

วิธีการถ่ายทอด ช่วงเวลา วิธีการ
ประเมินผล 

        

        
        

        

        
        

        

 
หมายเหตุ ค าอธิบาย ได้แก่ 
- ผู้รับการถ่ายทอดมีได้มากกว่า 1 ท่าน  
- ระดับความรู้ของผู้ถ่ายทอด ได้แก่  1. รับรู้   2. เข้าใจ 3. น าไปปฏิบัติ  4. สามารถวิเคราะห์ 5. สามารถ
ประยุกต์ใช้ 6. สามารถถ่ายทอด 
- วิธีการถ่ายทอด ได้แก่ การสอนงานในห้องเรียน (Classroom Training), การสอนงาน ณ หน้างานจริง (On-
the-job Training (OJT)) , การสอนงาน (Coaching), การเป็นแม่แบบ (Job Shadow)  
- วิธีการประเมินผล เช่น ท าแบบทดสอบ สังเกตจากการปฏิบัติงาน ระดับผลการปฏิบัติงาน (Performance) 
เป็นต้น 
- หลักฐานประกอบ เช่น รายชื่อผู้เข้าร่วม รูปภาพการถ่ายทอด สไลด์การสอน ผลการประเมิน เป็นต้น 
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3. แบบฟอร์มชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) 
 

แบบฟอร์ม ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) 
1. หัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Topic)  
ก าหนดหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  อาทิเช่น  

 ชื่อเรื่องท่ีสนใจร่วมกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์  

 ชื่อขั้นตอน เป็นจุดควบคุมหรือจุดวิกฤต (Control point/Critical Step) ที่เกิดความผิดพลาดได้
ง่าย หรือเป็นขั้นตอนที่ผิดพลาดแล้วส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหลือทั้งหมด หรือ
เรื่องจัดการความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน  

 
2. เป้าหมาย (Goals)  

ยกตัวอย่าง เช่น 

 แก้ไขปัญหา ปรับปรุงผลการด าเนินงาน  

 ปรับปรุงกระบวนการท างาน  

 หาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  

 ถอดบทเรียนรู้ (Lesson Learned) 

 ยกระดับความรู้ 

 สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) 
 

 
3. ประโยชน์/ผลที่คาดว่าได้รับ (Benefits) 
 
 
 
 
 
4. ชื่อผู้เชี่ยวชาญ (Expert) และระดับการถ่ายทอด 
 
 
 
 
5. ชื่อผู้ประสานงาน (Facilitator) 

 ได้แนวทางการปฏิบัติร่วมกัน 

 ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือจัดการความเสี่ยงกลับไปใช้ในแผนก 

 เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ 

 

ระบุชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

ระดับความรู้ของผู้ถ่ายทอด ได้แก่  1. รับรู้   2. เข้าใจ 3. น าไปปฏิบัติ  4. สามารถวิเคราะห์ 5. สามารถ

ประยุกต์ใช้ 6. สามารถถ่ายทอด 
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6. แผนงานกิจกรรม 

ล าดับ 
  

ชื่อกิจกรรม วัน เวลา 
สถานที ่

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ผลลัพธ์ที่ได้ หลักฐานที่แนบได้ 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

บันทึกการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) หลังกิจกรรมแต่ละครั้ง 
ชื่อกิจกรรม......................................................................... วันที่................................. 
1.สิ่งที่วางแผนไว้ 
 
 
2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริง  
 
 
3. สิ่งที่ท าได้ดี  
 
 
4. สิ่งที่ท าพลาดไป  
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5. ถ้ามีโอกาสครั้งต่อไป เราจะ.. 
 
 
 
 
4. แบบส ารวจเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
 
 
5. แบบส ารวจความรู้ความสามารถและศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
 
 

 


